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مقدمـــــة :

االبن الطالب  ،االبنة الطالبة
علم اجلغرافيا  ،كغريه من فروع املعرفة الأخرى  ،يف تغري م�ستمر  .وهذا التغري وثيق
ال�صلة بالتغريات التى حتدث يف الظروف االقت�صادية واالجتماعية  ،وهو �أمر حيوى  ,فاملعارف
اجلامدة معارف ميتة  ،ال قيمة لها يف حياة االن�سان .
وقد روعى املبد�أ ال�سابق عند �أختيار حمتوى اجلغرافيا يف املدر�سة الثانوية  ،فمع ا�ست�صحاب
كثري من املو�ضوعات التى ا�شتملت عليها املقررات ال�سابقة  ,حوت املقررات اجلديدة كثرياً من
الق�ضايا املعا�صرة  .وقد �شمل التغيري �أي�ضاً طرق العر�ض وطرق التعبري اخلطى والبيانى  ،ونعنى
به التعبري بوا�سطة اخلرائط والأ�شكال البيانية .
وي�شمل مقرر ال�صف الثالث الطبعة املنقحة على ثالثة �أبواب  :الباب الأول  ،والذى
ي�شمل مترينات املراجعة و مقدمة يف قراءة وتف�سري ال�صور اجلوية والف�ضائية  .ويت�ضمن هذا
الباب احل�صول على املعلومات عن الظاهرات اجلغرافية من خالل حتليل البيانات ب�أجهزة
المت�س هذه الظاهرات  .وتوفر هذه البيانات ال�صور اجلوية التى تلتقط من اجلو بطائرات خا�صة
وبكامريات خا�صة  .وهناك �أجهزة تف�سري هذه ال�صور و�إجراء القيا�سات ونقل املعلومات خلرائط
اال�سا�س  .وهناك اي�ضاً ال�صور الف�ضائية  ،وهى عبارة عن �صور ملعامل �سطح الأر�ض ت�ؤخذ
بوا�سطة الأقمار ال�صناعية �أو كامريات تو�ضع على املركبات الف�ضائية .
والباب الثانى  ،ويتناول بالدرا�سة اجلغرافيا االقت�صادية  .و يت�ضمن درا�سة االنتاج
الزراعى واحليوانى واملعدين وم�صادر الطاقة واالنتاج ال�صناعي و�صناعة ال�سياحة والنقل
والتجارة العاملية والتكتالت االقت�صادية الإقليمية والعاملية والعوملة ومظاهرها االقت�صادية .
وي�شتمل الباب الثالث ( االن�سان والبيئة ) على م�شكالت عاملية  ،ويتناول بالدرا�سة
م�شكالت التلوث  ،وا�ستنزاف املوارد والكوارث  ،وم�شكالت التنمية يف الدول النامية ،
6د

وبع�ض م�شكالت املدن .
وختاماً نذكر �أبناءنا الطالب والطالبات �أن درا�سة اجلغرافيا التنتهى باجتياز
امتحانها  ،و�أن هذه املرحلة هى مقدمة لتقدير اجلغرافيا واال�ستمتاع بها لذاتها  ،ولكونها
علم ذو �صلة بكثري من العلوم الأخرى  .كما نذكركم ب�أن ما ورد يف هذا الكتاب
من �إح�صاءات وخرائط و�أ�شكال يعطي فقط �إ�شارات وال ميثل واقعاً معا�شاً  ،ذلك �أن
احلغرافيا االقت�صادية علم متجدد ب�شكل مطرد .
واهلل من وراء الق�صد وهو يهدي ال�سبيل .

جلنة املراجعة والتنقيح
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الباب الأول

مقدمة يف قراءة وتف�سري
ال�صور اجلوية وال�صور الف�ضائية

1

مترين مراجعة
( �أ ) ادر�س خريطة بورت�سودان الكنتورية ثم �أجب عن الآتى :
 -1ظلل املنطقة التى يزيد ارتفاعها على  1500مرت .
 - 2ما مقيا�س ر�سم اخلريطة �إذا علمت �أن امل�سافة بني مدينة جبيت وبني مدينة �سنكات تبلغ  15كم ؟
 - 3جد ارتفاع جبل اربا بالتقريب .
� - 4أكمل خطوط الكنتور يف اجلزء اجلنوبى ال�شرقى من اخلريطة .
 - 5ما اجتاه بورت�سودان من مدينة �سنكات ؟
 - 6يف �أى اجتاه تتدفق مياه اخلريان ؟
� - 7أح�سب امل�سافة التى تغطيها اخلريطة بالكيلومرتات املربعة .
� - 8صف بايجاز املنطقة التى تغطيها اخلريطة .
� - 9سم الظاهرة الت�ضاري�سية امل�شار �إليها بالرمز ( × × ) .
 - 10اكتب كلمة وادى يف املكان املنا�سب باخلريطة .
 - 11اكتب ب�إيجاز عن الن�شاط الب�شرى املحتمل ل�سكان املنطقة .
 - 12با�ستخدام مقيا�س ر�سم ر�أ�سى  250 : 1ار�سم قطاعاً ت�ضاري�سياً للمنطقة بني �سواكن وجبيت  ،ثم
جد املبالغة الر�أ�سية .
 - 13م�ستعيناً بر�سم قطاع ت�ضاري�سي تقريبى عرف ب�إيجاز الآتى :
( �أ ) اله�ضبة
.........................
.........................

(ب) خط تق�سيم املياه

......................
......................

( ﺟ ) اجلرف �ساحلى

.......................
......................

( د ) انحدار منتظم

........................
.......................

(هـ) التل القبابي

.........................
.........................

(د) الوادي

.........................
.........................
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خط كنتور
مدينة بورت�سودان

خط �سكه حديد
طريق

3

طريق معبد
خور

� ( - 14أ ) مقيا�س ر�سم خريطة ما 250000 : 1
حول هذا املقيا�س �إىل ( )1مقيا�س مبا�شر .
( )2مقيا�س خطى .
عدد مزايا خطوط الطول ودوائر العر�ض .
(ب) ِّ
12
( ﺟ) �إذا كان الوقت يف مدينة لندن ال�ســاعة منت�صف الليل ويف مدينة مونرتيال
7
ال�سـاعة م�سا َء فما خط الطول التى تقع عليه مدينة مونرتيال ؟
 - 15اكتب باخت�صار عن الآتى :
 - 1الأثار ال�سالبة التى ترتبت على �سعى الإن�سان لزيادة امل�ساحة الزراعية يف
ال�سودان .
 - 2تركز معظم ال�صناعات ال�سودانية يف املناطق احل�ضرية .
� - 3آثار ا�ستغالل البرتول الإيجابية يف حماية البيئة ال�سودانية .
 - 4الفوائد العامة للت�صنيع يف ال�سودان .
 - 5العوامل التى ت�ؤثر يف توزيع ال�سكان يف ال�سودان .
 - 6النظم الزراعية يف ال�سودان .
 - 7م�شكالت ال�سودان البيئية .
 - 8مزايا البرتول ال�سودانى .
 - 9دور الغابات يف البيئة الطبيعية .
 - 10ال�صناعات التى قامت على :
( �أ ) تربية املا�شية يف ال�سودان .
(ب) زراعة القطن ال�سودانى .
( ﺟ ) غابات ال�سودان .
 - 16علل :
 - 1يت�صدر ال�سودان الدول لتوفري الأمن الغذائى العاملى .
 - 2م�صنع جياد ثورة يف عامل ال�صناعات الهند�سية يف ال�سودان .
 - 3تتنوع النباتات الطبيعية يف ال�سودان .
 - 4تنعدم احل�شائ�ش داخل الغابة اال�ستوائية .
 - 5ترتبط �صناعة املواد الغذائية دائماً مبناطق الإنتاج .
 - 6ال�سودان �أكرب دول العامل �إنتاجاً لل�صمغ العربى .
 - 7يعترب ال�سودان من �أغني دول العامل باملياه العذبة .
� - 8إنتاجية فدان القمح يف م�شروع اجلزيرة �أقل منها يف �شمال ال�سودان .
 - 9كرثة الأمطار يف جنوب ال�سودان مقارنه مع �شماله .
 - 10تتعذر املالحة النهرية يف كثري من اجزاء نهر النيل .
4

 - 17على خريطة ال�سودان املعطاه يف �صفحة ( )6بني الآتى :
 - 1با�ستخدام الرمز بني و�سم جبال البحر الأحمر – جبال النوبة – جبال
�أماتوجن – جبل مرة .
 - 2با�ستخدام الرمز بني و�سم املدن الآتية  :حاليب – امدرمان – حلفا –
الفا�شر – منلى – بور – جوبا – اجلنينة – دنقال – �أبوحمد .
و�سم منطقة ال�سدود .
 - 3با�ستخدام الرمز بني ِّ
و�سم خزان الر�صري�ص – خزان جبل االولياء – �سد
 - 4با�ستخدام الرمز  ⁄⁄بني ِّ
مروي .
 - 5بني و�سم نهر ال�سوباط – بحر اجلبل – نهر عطربة – نهر اجلور .
 - 6اكتب الآتى يف املوقع ال�صحيح :
 بحرية نو – م�صفاة برتول . منطقة ل�صيد اال�سماك يف �شمال ال�سودان . م�شروع الرهد الزراعى . حمافظة حاليب . - 7با�ستخدام الرمز  ...ار�سم �أق�صر طريق برى معبد يربط مدينة عطربة مبدينة
االبي�ض .
و�سم موقعني ل�صناعات غذائية خارج العا�صمة
 - 8با�ستخدام الرمز بني ِّ
املثلثة واقليم اجلزيرة .
�سم وبينِّ عليها الآتى :
 - 18ار�سم خريطة كروكية جلمهورية ال�سودان ثم ِّ
( )1نهر ال�سوباط – بحر اجلبل – نهر عطربة .
( )2جبال �إماتوجن – جبل مرة – جبل عوينات .
( )3ظلل نطاق ال�صمغ العربى م�ستخدماً الرمز ( )
 - 19م�ستخدماً اخلرائط الكروكية اكتب ب�إيجاز عن الآتى :
�صناعة ال�سكر يف ال�سودان .
ا�سباب اختيار املواقع الزراعية لزراعة الق�صب .
� - 20أ  -ار�سم خريطة تقريبية لل�سودان ثم بينِّ عليها :
� – 1أهم مناطق �إنتاج البرتول (حقول االنتاج) .
 –2خطوط الأنابيب .
5
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 -3م�صايف تكرير البرتول .
 - 4موانئ الت�صدير .
عدد خوا�ص البرتول ال�سودانى التى جتعل ا�ستغالله جمزياً اقت�صادياً بالرغم من
ب ِّ -
البعد عن اال�سواق العاملية .
جـ  -م�ستعيناً بالر�سم الكروكى و�ضح مزايا موقع جمهورية ال�سودان .
 - 21ادر�س خريطة العامل املعطاه يف �صفحة ( )8ثم �أجب عن اال�سئلة الآتية :
�سم القناة امل�شار �إليها بالرمز  ⁄ ⁄واملرقمة بالرقم (. )1
ِّ - 1
�سم دائرة العر�ض املرقمة بالرقم ( )2و خط الطول املرقم (. )3
ِّ - 2
�سم ال�صحارى امل�شار �إليها بالرقم ( )4و (. )5
ِّ - 3
�سم االقليم النباتى امل�شار �إليه بالرمز ** ** ** واملرقم (. )6
ِّ - 4
�سم �أهم حم�صول زراعى يف املنطقة امل�شار �إليها بالرمز
ِّ - 5
واملرقمة (. )7
�سم القاره امل�شار �إليها بالرقم (. )8
ِّ - 6
�سم املحيط امل�شار �إليه بالرقم (. )9
ِّ - 7
�سم اجلزيرة امل�شار �إليها بالرقم (. )10
ِّ - 8
�سم املدينة امل�شار �إليها بالرمز واملرقمة بالرقم (. )11
ِّ - 9
�سم الأنهار املرقمة (. )15( ، )14( ، )13( ، )12
ِّ - 10
� - 11سم الدول امل�شار �إليها بالأرقام (. )18( ، )17( ، )16
� - 12سم التيارات البحرية امل�شار �إليها بالأرقام (. )20( ، )19
� - 13سم البحار امل�شار �إليها بالأرقام (. )23( ، )22( ، )21
� - 14سم اخللجان امل�شار �إليها بالأرقام (. )26( ، )25( ، )24
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 - 22ال�شكل �أدناه يبني معامل املناخ لإحدى املدن الأفريقية
�أدر�س هذا الر�سم ثم �أجب عن الآتى :
� - 1أح�سب املدى احلرارى …………
� - 2أذكر اكرث ال�شهور حرارة ...............
� - 3أح�سب كمية املطر ال�سنوى .............
 - 4ما �سبب انخفا�ض احلرارة يف �شهر اغ�سط�س ..........
� - 5أذكر مدينة �أفريقية ميكن �أن تت�صف بهذا النوع من املناخ ......
� - 6أكتب �صفتني ميكن �أن يتميز بهما النبات الطبيعى ال�سائد يف هذا االقليم .
( �أ) ................
(ب) .................
 - 7ما ا�سم هذا النوع من املناخ ؟
 - 8ما ا�سم هذا النوع من الر�سوم ؟
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متهيد :

( )1-1اال�ست�شعار عن بعد

تواجه املجتمعات الب�شرية يف خمتلف �أنحاء العامل اليوم  ،م�شكالت معقدة كثرية يف
جماالت خمتلفة  ،مثل م�شكالت الطاقة والنقل والتلوث ون�ضوب املوارد وتغري البيئة  ،وغريها
من امل�شكالت التي تتطلب �إجراءات �سريعة ملنع انت�شارها وتقليل �آثارها  .لذا �سعت جميع
العلوم على امل�ستوى الأكادميي للم�شاركة يف ايجاد حلول عملية ملثل هذه امل�شكالت  ،متخذة
يف ذلك �أ�سلوب البحث العلمي التطبيقي .
وتعترب البيانات �أحد العنا�صر الرئي�سة يف البحث العلمي  ،وقد تعددت م�صادر احل�صول
عليها من الأعمال امليدانية �إىل الكتب والن�شرات الإح�صائية وغريها من امل�صادر التقليدية
املعروفة � .إال �أن التو�سع يف احلاجة �إىل البيانات املكانية � ،سواء من حيث احلجم امل�ساحي �أو
دقة التفا�صيل  ،جعلت امل�صادر التقليدية للبيانات غري كافية �أوغري عملية .
وقد كان للتطور الكبري يف و�سائل اال�ست�شعار عن بعد  ،اجلوية والف�ضائية � ،أن ُفتح املجال
�أمام منبع غزير للبيانات � ،ساعد كثري من العلوم التي تدر�س املوارد الأر�ضية يف حل م�شكالتها
 .ومن هذه العلوم علم اجلغرافيا .
�إن ا�ست�شعار �سطح الأر�ض دون مالم�سة عنا�صره ال يعترب منهجاً جديداً فلعدة �سنوات
م�ضت كان الإن�سان يرتفع عن �سطح الأر�ض لي�شاهدها من بعد وليعرف ب�شكل �أو�ضح مزيداً
من التفا�صيل عن �أحوالها  .وقد بد�أ ذلك بال�صعود �إىل الأماكن املرتفعة كالتالل واجلبال  ،ثم
ا�ستخدم منذ نهاية القرن املا�ضي بع�ض الو�سائل املتقدمة ن�سبياً مثل الطائرات الورقية بعد ربط
�أجهزة ت�صوير ب�سيطة بها .
وبعد اخرتاع الطائرة وتطوير �أجهزة الت�صوير �أخذ ا�ستخدام اال�ست�شعار عن بعد يف درا�سة
الأر�ض ومواردها يزداد يوماً بعد يوم � .إال �أن التطور الكبري يف هذا العلم مل يحدث �إال بعد �أن
ا�ستطاع الإن�سان �أن يغزو الف�ضاء وين�شر الأقمار ال�صناعية املجهزة ب�أجهزة ا�ست�شعار متنوعة .
مفهوم اال�ست�شعار عن بعد :
ما هية اال�ست�شعار عن بعد ؟
حتي عام 1960م كان هذا العلم يعرف مب�صطلح حتليل ودرا�سة ال�صور اجلوية Aerial
 ، photolnterpertationوكان يق�صد بذلك ال�صور الفوتوغرافية التيت�ؤخذبوا�سطة
الطائرات با�ستخدام الأفالم التقليدية  .وانق�سمت درا�سة ال�صور اجلوية �إىل ق�سمني :حتليل ال�صور
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اجلوية � ،أي تعريف وحتليل الظاهرات الأر�ضية  ،وامل�ساحة اجلوية
التي اهتمت بالقيا�س من ال�صور اجلوية و�إعداد اخلرائط .
وا�ستخدم م�صطلح اال�ست�شعار عن بعد  Remote Sensingلأول مرة �سنة 1960م
واال�ست�شعار عن بعد مبفهومه ال�شامل يعني ا�ستخدام ال�صور اجلوية التقليدية �إ�ضافة �إىل
ا�ستخدام املناظر اجلوية والف�ضائية بوا�سطة و�سائل اال�ست�شعار غري الفوتوغرافية مثل الأقمار
ال�صناعية و�سفن الف�ضاء والرادار والطائرات .
ت�أمل ال�شكل رقم ( ) 1 -1و�أجب عن الأ�سئلة الآتية :
 - 1ما م�صدر الطاقة التي ت�ستخدم يف عملية اال�ست�شعار عن بعد ؟
 - 2يو�ضح ال�شكل عدة و�سائل تقنية متثل نظام اال�ست�شعار عن بعد �أذكر هذه الو�سائل .
 - 3ما العمل الذي تقوم به هذه الو�سائل بر�أيك ؟
 - 4ينتج نظام اال�ست�شعار عن بعد عدة �صور ما هي ؟
 - 5من امل�ستفيدين من نظام اال�ست�شعار عن بعد ؟
 - 6من خالل ال�شكل  ،هل ميكنك تعريف اال�ست�شعار عن بعد ؟
تتعدد وتتنوع التعريفات التي �صاغها الباحثون لتعريف هذا العلم � ،إال �أنها تتفق فيما
بينها على و�صفه ب�أنه  :ت�صوير الظاهرات الأر�ضية �أو القريبة من �سطح الأر�ض  ،كالغيوم
مث ًال  ،دون مالم�ستها مبا�شرة  .وميكن تعريف اال�ست�شعار عن بعد ب�أنه :

Photo grammetry

علم يهدف للح�صول على معلومات عن ظاهرات معينة �أو منطقة �أو اقليم
�أو خالفه من خالل حتليل بيانات هذه الظاهرة �أو املنطقة مو�ضع الدرا�سة
والتي مت احل�صول عليها بوا�سطة جهاز ت�سجيل اليحتك مبا�شرة بالظاهرة ا
لتي ندر�سها كما هو احلال يف ال�صور اجلوية �أو الف�ضائية .
وتظهر �أهمية اال�ست�شعار عن بعد بجميع �أنواعه  :ال�صور اجلوية ومناظر الأقمار ال�صناعية
والرادار وغريها  ،يف �أنها ذات قدرة هائلة على تقدمي معلومات غزيرة عن الأر�ض  ،واالحتفاظ
بهذه املعلومات يف �أ�شكال خمتلفة (�صور و�سجالت) للرجوع �إليها  .كما �أنها ت�ساعد على
املراقبة واملتابعة امل�ستمرة للأر�ض ومواردها و�إجراء املقارنات بني فرتات زمنية خمتلفة .
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مكونات نظام اال�ست�شعار عن بعد :
يتكون نظام اال�ست�شعار عن بعد من �أربعة �أق�سام �شكل رقم ( ) 2 - 1هي :
 - 1امل�صدر  : Sourceوقد يكون فيه م�صدر الإ�شعاع الكهرومغناطي�سي طبيعياً ك�ضوء
ال�شم�س املنعك�س �أو حرارة �سطح الأر�ض املنقولة � ،أو قد تكون من �صنع الإن�سان مثل
الأ�شعة التي ت�ستخدمها بع�ض �أنواع الرادارات .

®Jال�شكل : () 1 - 1 ( qال1إ�ست�شعار)عن بعد«bF° s´ ¸UFA∑ßù
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 - 2التفاعل مع ظاهرات �سطح الأر�ض  :حيث تعتمد كمية وخ�صائ�ص الإ�شعاعات
املنعك�سة �أو املنقولة على خ�صائ�ص الظاهرات على �سطح الأر�ض .
 - 3التفاعل مع الغالف اجلوي  :حيث تت�أثر الطاقة املارة يف الغالف اجلوي مبكونات هذا
الغالف كتعر�ضها للت�شتت مث ًال .
� - 4أجهزة اال�ست�شعار  :حيث ت�سجل الإ�شعاعات بعد تفاعلها مع �سطح الأر�ض والغالف
اجلوي بوا�سطة �أجهزة ا�ست�شعار خا�صة  ،مثل �آلة الت�صوير �أو الراديومرت .
ت�أمل ال�شكلني (� - 3 - 1أ ) و ( - 3 - 1ب ) جيداً ثم حاول �أن جتيب عن الأ�سئلة
الآتية :
 - 1هل عرفت الظاهرات اجلغرافية من كال ال�شكلني بطريقة واحدة ؟
� - 2أي ال�شكلني �أ�شمل من ناحية ح�صر الظاهرات اجلغرافية ؟
� - 3أيهما �أو�ضح  :اخلريطة �أم ال�صورة اجلوية ؟
 - 4و�ضح �أهم �أوجه ال�شبه واالختالف بني اخلريطة الطبوغرافية وال�صورة اجلوية .
من ال�شكلني ال�سابقني نالحظ الآتي :
	�إن ال�صورة اجلوية لي�ست خريطة جاهزة ولكن هناك �أوجه �شبه واختالف بينهما جنملها
يف :
 - 1تظهر اخلريطة بيانات ومعلومات عن جزء معني من �سطح الأر�ض � ،أما ال�صورة اجلوية
تظهر كل ما تراه �آلة �أو عد�سة الت�صوير من بعد معني � ،أي تظهر كل البيانات  .املرغوب
فيها وغري املرغوب .
 - 2ال�صورة اجلوية عبارة عن م�سقط مركزي � ،أما اخلريطة فهي عبارة عن م�سقط عمودي
على �سطح م�ستوي مبقيا�س ر�سم معلوم .
 - 3يختلف املقيا�س يف ال�صورة اجلوية تبعاً للميل  ،فاملقيا�س يف و�سط ال�صورة يختلف عما
عليه يف �أطراف ال�صورة  ،بينما املقيا�س يف اخلريطة يكون ثابتاً يف جميع �أجزائها .
 - 4ال�صورة ال توجد عليها �أ�سماء للظاهرات املختلفة � ،أما اخلريطة توجد عليها �أ�سماء
الظاهرات ولها مفتاح يحكي ما بداخلها .
 - 5ال�صورة خالية من ال�سهم الذي ي�شري �إىل اجتاه ال�شمال  ،وكذلك من خطوط الطول
ودوائر العر�ض بينما جند ذلك مو�ضحاً على اخلريطة .
�إذا قلنا لك �أن ال�صورة �صامتة بينما اخلريطة ناطقة  ،كيف تف�سر ذلك ؟
هل ميكنك ذكر املزيد من الفروق بني اخلريطة وال�صورة ؟ و�ضح �إجابتك ؟
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ال�شكل (� - 3 - 1أ ) � :صورة جوية للجزء ال�شمايل للبحر امليت

ال�شكل ( - 3 - 1ب)  :خريطة طبوغرافية متثل ال�صورة اجلوية يف ال�شكل ( � - 3- 1أ ّ)
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(  : ) 2 - 1ال�صور اجلوية : Aerial Photo graph
ال�صور اجلوية الفوتوغرافية هي �أكرث و�سائل اال�ست�شعار عن بعد ا�ستخداماً  ،و�أكرثها
توفراً � ،إ�ضافة �إىل �أنها �أ�صبحت م�ألوفة للكثريين  .لذا ر�أينا �شرح املفاهيم الرئي�سة اخلا�صة بها
 ،و�شرح خ�صائ�صها العامة من حيث تعريفها ومميزاتها و�أنواعها وخ�صائ�صها وتطبيقاتها .
ما ال�صور اجلوية ؟
ال�صور اجلوية �صور تلتقط من اجلو بوا�سطة طائرات خا�صة وبكامريات
خا�صة  ،من ارتفاعات خمتلفة بغر�ض درا�سة مكان ما �أو منطقة معينة
من �سطح الأر�ض بهدف احل�صول على معلومات معينة .
ويعد الت�صوير اجلوي واحداً من �أكرث الو�سائل ا�ستخداماً جلمع املعلومات عن �سطح
الأر�ض  ،ويعترب من �أهم امل�صادر لإعداد اخلرائط  ،هذا بالإ�ضافة �إىل عدة مميزات �أخرى من
�أهمها :
( �أ ) املوقع الأف�ضل :
�إن الت�صوير اجلوي يعطي منظراً عاماً مل�ساحات كبرية من �سطح الأر�ض يف �إطارها املكاين .
(ب) �إمكانية احلفظ :
فال�صور اجلوية هي من الناحية العلمية �سجالت دائمة لأحداث �أو لظاهرات معينة من
�سطح الأر�ض  ،مما ي�سهل مهمة درا�سة هذه ال�سجالت يف �أي زمان ومكان .
(ج) قابلية و�صف احلدث :
تختلف ال�صور اجلوية عن العني الب�شرية املجردة يف و�صف احلدث يف عامل متحرك  ،لذا
تفيد مثل هذه ال�صور يف درا�سة الظاهرات املتحركة كالفي�ضانات وحركة املرور وغريها .
وقد تعددت ا�ستعماالت ال�صور اجلوية لت�شمل جوانب عديدة منها :
 - 1عمل اخلرائط الطربغرافية واجليولوجية .
 - 2حتديد �أنواع املزوعات وتقدير م�ساحاتها .
 - 3عمل خرائط ملواقع امل�شاريع املختلفة كاخلزانات وال�سدود والطرق وغريها .
 - 4درا�سة احلياة النباتية والغابية وتنظيم ا�ستغاللها واال�ستفادة منها .
 - 5درا�سة �أنواع الرتبة و�صيانة الأر�ض .
 - 6تخطيط املدن وت�صميم الطرق النهرية وخطوط ال�سكك احلديدية .
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 - 7تزويد اجليو�ش بالكثري من املعلومات عن �أماكن جتمعات العدو و�أماكن الطائرات ومواقع
املطارات وعن �أر�ض املعركة  ...الخ .
�أنواع ال�صور اجلوية :
ت�صنف ال�صور اجلوية بعدة طرق  ،تختلف باختالف الهدف واملو�ضوع  .ومن �أ�شهر
الت�صنيفات  :الت�صنيف الذي يق�سم ال�صور اجلوية ح�سب العالقة بني حمور ال�صورة وبني
الأر�ض  .وعلى هذا الأ�سا�س ميكن التفريق بني نوعني �أ�سا�سني من ال�صور اجلوية :
 - 1ال�صور اجلوية الر�أ�سية  : Vertical Photo graphsحيث ت�ؤخذ ال�صور
اجلوية وعد�سات �أجهزة الت�صوير يف و�ضع ر�أ�سي � ،أي �أن حمور ال�صورة متعامد على �سطح
الأر�ض كما هو يو�ضح يف ال�شكل رقم ( � . ) 4 - 1إال �أنه يتعذر احل�صول على �صور جوية
عمودية حقيقية  ،وذلك ب�سبب االنحراف والدوران الناجم عن الو�ضع الدائري للطريان
حلظة الت�صوير  ،وهذا االنحراف ال ميكن تالفيه .
 - 2ال�صور اجلوية املائلة  : Oblique Photo graphsوهي ال�صور اجلوية التي ت�ؤخذ
وحمور �آلة الت�صوير مائ ًال  ،وذلك للح�صول على �صورة مائلة عن ق�صد  .وتنق�سم ال�صور
املائلة �إىل نوعني :
( �أ ) ال�صورة اجلوية املائلة مي ًال خفيفاً .
( ب ) ال�صورة اجلوية املائلة مي ًال �شديد َاً ال�شكل (. ) 5 - 1
ورغم �أن ال�صور اجلوية الر�أ�سية تعترب �أكرث �أنواع ال�صور اجلوية ا�ستخداماً يف خمتلف التطبيقات
� ،إال �أن لكل نوع امكاناته وخ�صائ�صه التي متيزه على النوع الآخر .
خ�صائ�ص ال�صور اجلوية املائلة :
تتميز ال�صور اجلوية املائلة بنوعيها  ،مبا يلي :
 - 1تغطي م�ساحة �أكرب من ال�صور الر�أ�سية امل�أخوذة من نف�س االرتفاع وبنف�س البعد الب�ؤري ،
�إال �أن هذه امليزة تكون على ح�ساب النوعية  ،حيث �أن ال�صورة حتتوى على معلومات مكانية
�أكرث قد ال يكون مرغوب فيها �أو غري م�ستفاد منها .
 - 2تعطي �أ�شكا ًال م�ألوفة للعني الب�شرية �أكرث من ال�صور اجلوية الر�أ�سية  ،فهي ت�شبه �إىل حد
كبري النظر �إىل الأر�ض من على تل مرتفع �أو مبني عال .
 - 3تظهر الظاهرات الواقعة حتت �أطراف الغابات �أو املرتفعات  ،مثل الكهوف والتي ميكن
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ال�شكل (  : ) 4 - 1و�ضع �آلة الت�صوير �أثناء �إلتقاط ال�صور اجلوية الر�أ�سية

ال�شكل (  : ) 5 - 1و�ضع �آلة الت�صوير �أثناء �إلتقاط ال�صور اجلوية املائلة
ر�ؤيتها يف ال�صور اجلوية الر�أ�سية .
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خ�صائ�ص ال�صور اجلوية الر�أ�سية :

تتميز ال�صور اجلوية الر�أ�سية مبا يلي :
 - 1املقيا�س الثابت يف جميع انحاء ال�صورة تقريباً  ،مما يجعلها مف�ضلة يف �أخذ القيا�سات .
 - 2ميكن ا�ستخدامها كبديل للخرائط  ،ال �سيما بعد ا�ضافة نظام االحداثيات (خطوط
الطول ودوائر العر�ض)  ،وبع�ض البيانات التو�ضيحية عليها .
 - 3ال حتجب الظاهرات املرتفعة  ،مثل املباين �أو التالل � ،أجزاء من ال�صورة كما هو �شائع
يف ال�صور اجلوية املائلة .
 - 4يظهر التج�سيم ب�شكل �أكرث و�ضوحاً وفاعلية من ال�صور املائلة .
ولتفادي م�ساوئ ا�ستخدام نوع واحد من �أنواع ال�صور اجلوية ت�ستخدم يف عملية
الت�صوير اجلوى �أجهزة ت�صوير ذات ثالث عد�سات  ،واحدة ر�أ�سية و�أثنتان مائلتان .
�أ�سئلة :
 - 1عرف بلغتك اخلا�صة امل�صطحات اجلغرافية الآتية  :اخلريطه  ،املوقع  ،التل  ،ال�صور
الر�أ�سية  ،الظاهرات اجلغرافية  ،ال�صور اجلوية .
 - 2اذكر �أوجه ال�شبه واالختالف بني ال�صورة اجلوية واخلريطة .
 - 3من خالل درا�ستك خل�صائ�ص ال�صور اجلوية ب�أنواعها  ،و�ضح حما�سن وعيوب
كل نوع .
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مقيا�س ال�صور اجلوية :
اليوجد اختالف بني الطريقة التي يتم بها �إيجاد مقيا�س ر�سم اخلريطة ومقيا�س ر�سم
ال�صورة اجلوية  ،فمقيا�س ال�صور اجلوية هو عبارة عن :
ن�سبة امل�سافة على ال�صورة �إىل امل�سافة احلقيقية على الأر�ض .
امل�سافة على ال�صورة
�أى �أن مقيا�س ر�سم ال�صورة اجلوية =
امل�سافة احلقيقية على الأر�ض
1
ويعبرِّ عن مقيا�س ر�سم ال�صـورة يف �شكل ك�سر بيانـى
100000

�أو يف �شكل ن�سبة

 . 100.000 : 1وتقا�س امل�سافة على ال�صورة اجلوية بني �أى نقطتني مع ما يقابلها على الأر�ض
.
مثال :
�إذا كانت امل�سافة بني نقطتني على ال�صورة اجلوية � 5سنتمرتات وكانت نف�س امل�سافة بني
هاتني النقطتني على الأر�ض � 250.000سنتمرت  .فما هو مقيا�س ر�سم ال�صورة اجلوية ؟
احلل :
مقيا�س ر�سم ال�صورة اجلوية =

امل�سافة على ال�صورة
امل�سافة احلقيقية على الأر�ض

امل�سافة بني النقطتني على ال�صورة = � 5سم
= 250.000
امل�سافة احلقيقية على الأر�ض		
1
� 50000أو 50.000 : 1
=

مقيا�س ر�سم ال�صورة = 5
250000

كما ميكن ايجاد مقيا�س ر�سم ال�صورة اجلوية �إذا علم مقيا�س ر�سم اخلريطة الطبوغرافية والبعد
بني النقطتني لنف�س املنطقة التي �أخذت لها ال�صورة اجلوية وذلك باتباع اخلطوات التالية :
20

�أوالً  :توجد امل�سافة على الطبيعة من مقيا�س ر�سم اخلريطة بالقانون التايل :
امل�سافة احلقيقية على الأر�ض = البعد يني النقطتني على اخلريطة × مقيا�س ر�سم اخلريطة
ثانيا  :نطبق قانون مقيا�س ال�صورة اجلوية .
مثال :
�إذا كان البعد بني نقطتني على �صورة جوية � 20سم  .وكان البعد لنف�س النقطتني على
خريطة طبوغرافية � 10سم  ،فما هو مقيا�س ال�صورة اجلوية �إذا علمت �أنّ مقيا�س اخلريطة هو
(�سنتمرت لكل كيلومرت) ؟
� 100.000سم
احلل  :مقيا�س اخلريطة � 1سم
امل�سافة احلقيقية على الأر�ض = � 1000.000 = 100.000 × 10سم
امل�سافة على ال�صورة
مقيا�س ال�صورة = امل�سافة احلقيقية على الأر�ض
20
= 1
مقيا�س ر�سم ال�صورة =
100000
*
10
50000

�أو 50.000 : 1

التخطيط لعملية الت�صوير اجلوي :
		 عندما يراد ت�صوير منطقة ما بهدف الدرا�سة  ،فال بد من �إعداد خطة جيدة بغر�ض
�أخذ معلومات جغرافية ت�ساعد يف امتام عملية الت�صوير على �أكمل وجه  ،ومن اهم بنود هذه
اخلطة :
(  ) 1خريطة للمنطقة املراد ت�صويرها �إن وجدت .
(  ) 2حتديد مقيا�س ال�صورة اجلوية  ،و�إرتفاع الطريان  ،والبعد الب�ؤرى لعد�سة �آلة الت�صوير التى �سوف
ت�ستخدم.
(  ) 3حتديد الزمن املنا�سب من فرتة النهار  ،مع حتديد ال�سنة املالئمة المتام عملية الت�صوير .
(  ) 4ت�صوير ما حتتاجه املنطقة من �صور جوية لتغطيتها .
�أجهزة الت�صوير اجلوى الفوتوغرايف :
يتكون جهاز الت�صوير اجلوي الفوتوغرايف العادي من �أربعة �أق�سام رئي�سة ال�شكل
( ) 6 - 1هي :
( � ) 1صندوق �أو خمزن الفلم  :وهو عبارة عن �صندوق حمكم الإغالق �ضد ال�ضوء يو�ضع
21

الفلم بداخله على هيئة �شريط طوله حواىل  60مرتاً وعر�ضه �24سم  ،يعطي هذا ال�شريط
حواىل � 250صورة بحجم �23سم × �23سم .
( ) 2عجالت الدفع  :وهي عبارة عن عجلتني تو�ضعان داخل خمزن الفلم  .يطلق على الأوىل
عجلة
عجلة اال�ستالم

عجلة التموين

الفلم

�صندوق الفلم

الفلم

خمروط العد�سات

الفالق
عد�سة الرت�شيح ال�ضوء

جمموعة العد�سات

ال�شكل ( � : )6 - 1أق�سام �آلة الت�صوير الفوتوغرايف
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التموين والثانية عجلة اال�ستالم وهي التي ت�ستلم الفلم عقب عملية الت�صوير .
(  ) 3خمروط العد�سة  :وهو عبارة عن النتوء املوجود يف مقدمة جميع �أنواع �أجهزة الت�صوير
ويقوم ب�صورة عامة مبهمتني �أ�سا�سيتني :
�أ  -منع دخول �ضوء عن طريق العد�سات �أكرث من ال�ضوء امل�سموح به .
ب  -احتواء نظام العد�سات و�أدوات تر�شيح ال�ضوء .
(  ) 4العد�سات  :وحتتوى عد�سات �أجهزة الت�صوير اجلوي على مركز ب�ؤري ثابت  .ويرتبط
بالعد�سات ما يعرف بالفالق ومهمته هي القيام بالفتح والقفل تبعا للفرتة املطلوبة واملحددة
م�سبقاً والفالق هو امل�صدر الوحيد الذي ي�سمح بدخول ال�ضوء �إىل الفلم .
كيف تتم عملية الت�صوير اجلويّ :
عند ت�صوير منطقة ما ت�صويراً جوياً ف�إن الطائرة امل�ستخدمة ت�سري يف خط طريان معني .
�شكل رقم (. ) 7-1
وتالحظ من هذا ال�شكل �إن الطائرة ت�سري ب�شكل م�ستقيم من �أول املنطقة املراد ت�صويرها
وحتى نهايتها  ،ثم تعود مرة �أخرى يف خط م�ستقيم مواز للخط ال�سابق  .وهذا اخلط الذي
تقطعه من �أول املنطقة �إىل �أخرها ي�سمى بخط الطريان  .وعليه ف�إن عملية الت�صوير اجلوى تتم
يف خطوط متوازية فوق املنطقة املراد ت�صويرها  ،لذا جند �أن ال�صور اجلويه غالباً ما ترتب ح�سب
خطوط الطريان  ،والتي تتحدد بح�سب ظروف املالحة وحجم و�شكل املنطقة التي تغطيها .
وت�ؤخذ ال�صورة اجلوية خالل حترك الطائرة �إىل الأمام ب�شكل منتظم  ،والفرتة الفا�صلة بني
كل �صورة و�أخرى ت�ضبط ب�إجراءات م�سبقة  .ويعتمد الوقت الفا�صل بني كل �صورة وال�صورة
التي تليها على �أربعة عوامل رئي�سة  :ارتفاع الطائرة عن �سطح البحر � ،سرعة الطائرة  ،حجم
الفلم  ،البعد الب�ؤري .
النهاية

اخلط الثالث
اخلط الثاين
اخلط الأول

البداية

ال�شكل (  : ) 7 - 1خطوط الطريان لت�صوير منطقة معينة
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التداخل :
يحدث التداخل  Overlapب�سبب طبيعة الطريان  ،فالطائرة خالل طريانها تتعر�ض
مل�ؤثرات جوية خمتلفة تنحرف عن خط الطريان  ,ول�ضمان ت�صوير جميع �أجزاء املنطقة دون
ترك �أي جزء منها  ،ف�إن كل خط طريان جديد يكون فوق منطقة جديدة بالإ�ضافة �إىل جزء من
املنطقة املوازية التي مت ت�صويرها �سابقاً  ،وهكذا حتى يتم ت�صوير جميع �أجزاء املنطقة كما هو
مو�ضح يف ال�شكل ( . ) 8 - 1تخل�ص �إىل �أن عملية التداخل تعني .
�إحتواء كل �صورة من ال�صور اجلوية على تفا�صيل من ال�صور املحيطة بها .
كما �أنها تفيد يف الآتي :
 - 1ربط ال�صور اجلوية مع بع�ضها لتكوين �صورة جوية واحدة للمنطقة حتت الدرا�سة .
 - 2متثل عن�صراً �أ�سا�سياً لتحقيق ما ي�سمى بالإب�صار املج�سم .
ويكون التداخل بني ال�صور املتجاوره على طول خط الطريان حواىل  ، ٪60و�أ َّما يف ال�صور
املتجاورة على خط الطريان املوازى فيرتاوح التداخل ما بني  ، ٪40 - ٪25ويطلق على
النوع الأول من التداخل لفظ (التداخل الطوىل) وعلى النوع الثانى منه لفظ (التداخل
اجلانبى) .
�أجهزة تف�سري ال�صور اجلوية :
تهدف �أجهزة تف�سري ال�صور اجلوية �إىل حتقيق واحد من ثالثة �أهداف رئي�سة هى :
 - 1ر�ؤية ال�صور .
 - 2اجراء القيا�سات .
 - 3نقل املعلومات �إىل خرائط الأ�سا�س .
ولتف�سري ال�صور اجلوية ي�ستخدم املنظار املج�سم (اال�سترييو�سكوب) الذي بوا�سطته نح�صل
على منظر الأر�ض بالأبعاد الثالثة (الطول والعر�ض واالرتفاع)  ،وعملية الر�ؤية بهذا اجلهاز
ت�سمى بعملية الأب�صار املج�سم  ،وللمنظار املج�سم �أنواع كثرية � ،إال �أننا �سنخت�صر يف درا�ستنا
على �أب�سط هذه املناظري و�أكرثها ا�ستخداماً  ،وهو املنظاراملج�سم الب�سيط  ،وهو النوع املعروف
مبج�سم اجليب وهو عبارة عن عد�ستني على �شكل نظارة تبعدان عن بع�ضهما مبقدار 65ملم
مركبتني على �أربعة �سيقان ال�شكل(  ) 9 - 1ميكن التحكم يف و�ضعها بال�شكل الذي يالئم
24

النظر  ،و يو�ضع فوق ال�صورتني املراد ر�ؤية التج�سيم عليهما  ،بعد الآخذ بعني االعتبار للتداخل
بني ال�صورتني.

خط

خط

التداخل الطويل

الطريان

الطريان
التداخل اجلانبي

ال�شكل (  : ) 8 - 1خط الطريان وتداخل ال�صور اجلوية الطويل واجلانبي

جتدر الإ�شارة �إىل �أنه معظم ال�صور اجلوية ت�ضاف عليها معلومات و عالمات تكون ذات فائدة
كبرية يف احل�صول على كثري من البيانات والقيا�سات  ،وت�شمل هذه املعلومات مقيا�س ال�صورة
والوقت والتاريخ الذي �أخذت فيه ال�صورة وارتفاع الطائرة  ،والرقم املت�سل�سل خلط الطريان
ورقم ال�صورة �ضمن خط الطريان هذه البيانات يطلق عليها لفظ التبيني ، Annotation
ومن العالمات املهمة على ال�صورة اجلوية ما يعرف بعالمات املركز  ، Fiducial Marksوهي
عالمات تقع �إما يف اركان ال�صورة �أو يف و�سط اجلوانب كما هو مو�ضح يف ال�شكل (. ) 10 - 1
25

ال�شكل (  : ) 9 - 1املنظار املج�سم الب�سيط
عالمات املركز

ال�شكل (  : ) 10 - 1عالمات املركز يف ال�صورة اجلوية
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ن�شاط :
 - 1عرف با�سلوبك وبح�سب ما فهمت كال من الآتي :
مقيا�س ال�صورة اجلوية – التداخل – ترتيب ال�صور اجلوية – امل�سافة احلقيقية – خط الطريان
املوازي – املنظار املج�سم الب�سيط – عالمات التبيني .
 - 2و�ضح كيف تتم عملية الت�صوير اجلوي ؟
 - 3ما الفرق بني ترتيب ال�صور اجلوية وبني تداخل ال�صور اجلوية ؟
 - 4مم يتكون جهاز الت�صوير اجلوى ؟
 - 5اذكر اهم ا�ستخدامات ال�صور اجلوية .
 - 6اذكر االهداف التى حتققها �أجهزة تف�سري ال�صور اجلوية .
 - 7قم مب�ساعدة معلمك بجمع عدد من ال�صور اجلوية ثم دون �أهم ما حتتويه من معلومات
وعالمات ا�ستدالل  .حاول ترتيب هذه ال�صور .
 - 8تناول ب�إيجاز اهم �أنواع الآت الت�صوير اجلوى .
� - 9إذا كانت امل�سافة بني النقطتني على �صورة جوية ت�ساوي �3.3سم وكانت امل�سافة بينهما
على الطبيعة ت�ساوي 2.31كلم فما مقيا�س هذه ال�صورة ؟
� - 10إذا كانت امل�سافة بني النقطتني على خريطة طبوغرافية ت�ساوي �12سم  ،وكان مقيا�س
ر�سم اخلريطة هو  48000 : 1فما مقيا�س ال�صورة اجلوية �إذا علمت �أن امل�سافة بني نف�س
النقطتني على ال�صورة كانت ت�ساوي �8سم ؟
 - 11ار�سم ال�شكل الذي يو�ضح �أجهزة الت�صوير اجلوي يف كرا�ستك .
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اخل�صائ�ص الأ�سا�سية لتف�سري ال�صور اجلوية :
تعترب عملية تف�سري ال�صور اجلوية من املهام ال�صعبة وال�شاملة للدار�س املف�سر  ،لذا
فال بد للدار�س من االملام باخل�صائ�ص الأ�سا�سية للمعامل الظاهرة من ال�صورة اجلوية والتى
تتمثل يف :
( �أ ) ال�شكل :
يعد ال�شكل من الدالالت املهمة يف عملية قراءة ال�صورة اجلوية  .وهذه الدالالت تعترب
ميزة ت�شخي�صية  .فلكل �شكل مدلول بالن�سبة ملف�سر اخلرائط  .فاملطارات مث ًال  :تكون من
�أكرث اال�شكال و�ضوحاً يف ال�صور اجلوية نظراً للأ�شكال الهند�سية املنظمة التى تتخذها ممرات
الهبوط والإقالع  ،ومن خالل ال�شكل ميكن �أن منيز بني الظواهر الطبيعية والظواهر الب�شرية
ب�سهولة وي�سر  .فالظواهر الب�شرية تكون �أكرث انتظاماً وتنظيماً  ،و�أكرث �إحاطة بخطوط م�ستقيمة
ومتوازية �إذا ما قورنت بالظاهرات الطبيعية .
�أي�ضاً فالوقت من اليوم وال�سنة له دور مهم يف حتديد �شكل الكثري من الظاهرات  ،فمث ًال :
يختلف ال�شكل الذي تظهر به املناطق الزراعية يف بداية زراعتها عن فرتة احل�صاد  .ومثال �آخر
 :عند مقارنة موقف �سيارات �إحدى الإدارات يف �أيام العمل ب�أيام العطالت تلحظ �أن املوقف
�أيام العمل يكون مكتظاً بال�سيارات والعك�س �صحيح �إذا كان اليوم عطلة .
(ب) احلجم :
البد من �أخذه يف االعتبار عند عملية التف�سري  ،فاحلجم ي�ساعد يف عملية الت�شخي�ص ،
فمن خالله ميكن حتديد الظاهرة .
(ﺟ ) درجة اللون :
وت�ستخدم يف حالة ال�صورة العادية ( �أبي�ض و�أ�سود )  ،وتبدو الظاهرات باللون الرمادى
الذي يتدرج من اللون الأبي�ض من اخلط الفاحت �إىل اللون الرمادى الفاحت � ،إىل الرمادى الداكن
� ،إىل الأ�سود  .فاال�سطح الناعمة تظهر بلون فاحت  ،و�أما اال�سطح اخل�شنة فتظهر بلون داكن ،
كذلك تظهر املناطق الرطبة بلون غامق  ،بينما تظهر املناطق اجلافة بلون فاحت .
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(د ) الن�سيج :
ونعنى بن�سيج الظاهرة هو تكرار ال�شدة اللونية على ال�صورة اجلوية  ،فمث ًال  :جتمع معامل
ظاهرة ما لدرجة ي�صعب متييز كل منها مثل � :أوراق اال�شجار وظالل االوراق  ،ف�إنها حتدد
بنعومة �أو خ�شونة الظاهرة حتت الدرا�سة  ،فن�سيج �أى ج�سم �أو ظاهرة يكون �أنعم كلما �صغر
مقيا�س ال�صورة  .وي�ستطيع املف�سر تعرف بع�ض املعامل من خالل اختالف ن�سيجها  .ومثال
لذلك الن�سيج الناعم لع�شب �أخ�ضر ون�سيج خ�شن ال�شجار خ�ضراء  .و�أي�ضاً من خالل الن�سيج
ميكن تعرف الظاهرات �إذا كانت على هي�أة نقط �أو على هي�أة خطوط  .فا�شجار الفاكهة تكون
على هي�أة خطوط متعرجة  ،بينما تكون طرق النقل على هي�أة خطوط مائلة �إىل اال�ستقامة .
(ﻫ ) النمط :
وي�شري �إىل الرتتيب املكانى للظاهرات  ،وتكرار بع�ض اال�شكال العامة �أو عالقتها ببع�ضها
هو من مزايا الكثري من الظاهرات اجلغرافية فالب�ساتني مث ًال  :ميكن متييزها عن حقول احلبوب
ب�سبب ال�شكل الذي ت�أخذه النباتات فهى عبارة عن �صفوف طويلة منتظمة  ،و�أما الب�ساتني
فتتخذ �شكل نقاط كبرية ن�سبياً ومنتظمة من حيث امل�سافات التى تف�صل بني �أ�شجارها .
( و) الظل :
�إن للظل دوراً مهماً يف تف�سري الكثري من الظاهرات  ،فظالل االنواع املختلفة من الأ�شجار
�إ�ضافة �إىل ظالل املعامل احل�ضارية مثل املبانى والأبراج واجل�سور ميكن �أن ت�ساعد حتماً يف
تف�سريها  .وقد يكون للظل دور م�ضلل يف عملية التف�سري وخا�صة يف ال�صور ذات التفا�صيل
الكثرية ويف املناطق املرتفعة حيث يحجب ر�ؤية بع�ض الظاهرات .
( ز) موقع الظاهرة :
ويق�صد به موقع الظاهرة اجلغرافى فهو ي�ساعد يف تعرف نوع الغطاء النباتى  ،ويتوقع وجود
�أ�شجار معينة يف مواقع جغرافية معينة .
( ح) طرق �أخرى :
من اهم الطرق ما يعرف بالظاهرات املحيطة � ،إذ يدل وجود بع�ض الظاهرات على وجود
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ظاهرات �أخرى و�إن كانت غري مرئية فوجود النباتات يدل على وفرة املياه  ،ووجود الأرا�ضى
الزراعية يدل على وجود الإن�سان .
وهناك بع�ض املعلومات التى ميكن �أن ت�ساعد يف تف�سري الظواهر الأر�ضية  ،هذه املعلومات
هى :
 - 1احل�صول على خرائط للمنطقة حتت الدرا�سة .
 - 2ا�ستخدام �أدوات التق�سيم  ،والتى ت�ساعد يف تو�ضيح الظاهرات امل�أخوذة بالت�صوير
اجلوى .
�أ�سئلة :
 - 1عرف ب�أ�سلوبك اخلا�ص املفاهيم الآتية :
املوقع اجلغرافى  ،ن�سيج الظاهرة  ،النمط  ،الظواهر الأر�ضية .
 - 2تناول ب�إيجاز الأ�س�س العامة املتبعة يف تف�سري ال�صور اجلوية .
 - 3اذكر �إحدى م�سا�ؤى وجود ظالل االج�سام على ال�صورة اجلوية .
كيفية تف�سري الظاهرات املو�ضحة يف ال�صور اجلوية :
�إن لكل ظاهرة من الظاهرات الطبيعية �أو الب�شرية �شك ًال خا�صاً مييزه عن غريه من الظاهرات
 ،وفيما يلي �شرح لبع�ض ال�صفات املهمة لظاهرات طبيعية وب�شرية :
( �أ) ال�صخور :
وميكن ت ّعرفها من خالل ال�صور اجلوية  ،فالأرا�ضى املك�شوفة اجلرداء تظهر على ال�صورة بلون
فاحت  ،والأرا�ضى التى تتكون من �صخور ب�صفة عامة تظهر بي�ضاء  ،وتظهر بلون رمادي فاحت �إذا
كانت مل�ساء  .و�أما املنحدرات ال�شديدة فتظهر على �شكل بقع فاحتة  ،وتختلف ال�صخور على
ح�سب نوعها ونظامها  ،وتتدرج يف اللون من الأبي�ض �إىل الرمادى  ،ثم �إىل الرمادى الداكن .
(ب) الرتبة :
ميكن تعرفها عن طريق االختالف يف التكوين  ،ودرجة اللون تو�ضح �أمناط الرتبة  ،وذلك
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من خالل ال�صور اجلوية  ،فالرتبة العادية تظهر بلون فاحت من لونها على الطبيعة � ،إال �أن الرتبة
الرطبة تظهر بلون رمادي �إىل رمادى داكن  ،بينما تظهر بلون رمادى فاحت �إذا جفت من املياه .
( ﺟ) النباتات الطبيعية :
وتتمثل على ال�صورة اجلوية بظل رمادى ومتو�سط مع �أ�سود  ،فالغابات تظهر بظالل و�ألوان
داكنة  ،و�أما احل�شائ�ش فتظهر ب�ألوان داكنة وثابتة كلما كانت ذات نوعية جيدة  ،وميكن متييز
احلدائق املزروعة باحل�شائ�ش من �شكل تن�سيقها وتنظيمها  ،وتظهر بلون رمادى متو�سط اللون ،
بينما احلدائق املزروعة باحل�شائ�ش ب�شكل ع�شوائى فهى تظهر على هي�أة قطع �ألوانها متباينة فاحتة
نظراً الختالف �أنواع احل�شائ�ش .
( د) املحا�صيل الزراعية :
ت�شبه احل�شائ�ش �إىل حد كبري  ،ولكن عندما تكون يف طور النمو تظهر بلون فاحت  ،وكلما
كربت يتدرج اللون من الأبي�ض �إىل الرمادي الداكن .
وي�صعب التمييز بني �أنواع املحا�صيل عند تف�سري ال�صور اجلوية  ،ولكن ميكن �أن نفرق بني
بع�ض �أنواع املجموعات الزراعية مثل  :زراعة احلبوب  ،وزراعة الب�ساتني  ،وتربية املا�شية .
( ﻫ) طرق النقل :
للطرق مميزات خا�صة تظهرها ال�صور اجلوية  ،فالطرق املر�صوفة تظهر بلون داكن م�ستقيم
وب�أبعاد مت�ساوية  ،والطرق غري املر�صوفة تظهر بلون رمادي  ،و�أما الدروب فتكون �أكرث تعرجاً
و�أقل امتداداً  ،على الرغم من �أنها تظهر بنف�س اللون الرمادي  .وخطوط ال�سكك احلديدية
تظهر على هي�أة م�ستقيمات ومنحنيات منتظمة وبات�ساع واحد  ،وتظهر بلون رمادى متو�سط
بالن�سبة ل�سطح الأر�ض .
( و) املدن واملناطق املبنية :
ي�صعب يف كثري من الأحيان حتديد نوع ا�ستخدام بع�ض املبانى  ،ولكن ميكن حتديد مناطق
معينة يف ال�صور اجلوية مثل  :املدار�س  ،واملناطق ال�صناعية  ،واملناطق التجارية  ،وامل�ساجد .
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ن�شاط :
ت�أمل ال�صورتني اجلويتني واخلريطتني اللتني ر�سمتا على �أ�سا�سهما (ال�شكل (� - 11 - 1آ
و ب ) وال�شكل (� -12-1آ و ب ) جيداً  ،وهما ملناطق بالقرب من مدينة الفا�شر �أخرتناهما
للمقارنة يف فرتتني خمتلفني الأوىل عام  ، 1954والثانية عام 1968م  ،ثم حاول �أن جتيب
عن الأ�سئلة االتية :
� - 1أيهما �أو�ضح ال�صورتان �أم اخلريطتان ؟ وملاذا ؟
 - 2مب تختلف ال�صورتان عن اخلريطتني التى متثلهما ؟
 - 3كيف ميكن ت ّعرف الغطاء النباتى من ال�صورتني البدائيتني ؟
 - 4ما االختالف بني ال�صورتني واخلريطتني من حيث الغطاء النباتى ؟
 - 5هل ميكنك ت ّعرف دالالت الرطوبة يف ال�صور اجلوية ؟
 - 6تنق�سم املناطق التى تغطيها ال�صورتان اجلويتان �إىل اقليمني طبيعني  ،هل ميكنك ت ّعرفهما
؟
 - 7هل طر�أ تغيري يف امل�ساحات الزراعية يف ال�صورة التى �أخذت عام 1968م ؟ و�إىل ماذا تعزى
ذلك ؟
� - 8صف املناطق ال�سكنية وطرق املوا�صالت م�ستفيداً من الدالالت التف�سريية التى در�ستها
 ،وقارن بني ال�صورتني من حيث توزيع وامتدادات املناطق ال�سكنية .
 - 9ما الظواهر اجلديدة التى طر�أت على املنطقة عام 1968م ؟ و�إىل ماذا تعزو ظهور هذه
الظواهر ؟
 - 10اكتب نبذة جغرافية عن املنطقة التى تغطيها ال�صورة اجلوية من واقع ال�صورة اجلوية لعام
1954م .
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ال�شكل  : ) 13 -1 ( :دلتا النيل

(  ) 3 – 1ال�صور الف�ضائية
ت�أمل ( ال�شكل  ) 13 - 1جيداً ثم حاول �أن جتيب عن اال�سئلة التالية :
( � ) 1سم املنطقة التى تغطيها ال�صورة الف�ضائية .
(  ) 2م�ستخدماً االطل�س راجع خريطة هذه املنطقة ثم و�ضح �أوجه االختالف بني كل من
ال�صورة واخلريطة .
ال�صور الف�ضائية عبارة عن :
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�صور ت�ؤخذ بوا�سطة االقمار ال�صناعية ملعامل �سطح الأر�ض  ،وجتمع معلومات عن
هذه املعامل وحتلل بهدف اال�ستفادة منها يف املجاالت العلمية واحلياتية املتعددة .
�أنواع ال�صور الف�ضائية :
لل�صور الف�ضائية �أنواع متعددة ت�صنف ح�سب التطور التاريخى لها  ،ومن �أهمها ما
يلى :
(  ) 1ال�صور الف�ضائية التى ت�ؤخذ بوا�سطة �آالت ت�صوير تو�ضع مع املركبات الف�ضائية للح�صول
على �صور ملونة لدرا�سة �سطح الأر�ض  .من �أمثلة هذا النوع �صور مركبات جيمنى (ال�شكل
. ) 14 - 1
(  ) 2ال�صور التى ت�ؤخذ بوا�سطة االقمار ال�صناعية من على ارتفاعات متباينة وتغطى م�ساحات
�شا�سعة من �سطح الأر�ض  .ومن �أهمها �صور القمر ال�صناعى الأمريكى الند�سات  ،و�صور
�سبوت ( قمر �صناعى فرن�سى ) ويبني ال�شكل ( )15 - 1ر�سم تخطيطى لهذا القمر
وال�شكل ( )16 - 1يبني �صورة التقطت به ملدينة باري�س .
مزايا ا�ستخدام ال�صور الف�ضائية :
لل�صور الف�ضائية مميزات كثرية من �أهمها :
( )1التغطية ال�شاملة لكافة مظاهر �سطح الأر�ض خالل فرتة زمنية وجيزة وب�صورة دورية
تتوقف على العمر املحدد لكل قمر �صناعى .
(� )2إمكانية ا�ستخدام ال�صور الف�ضائية خلرائط �أ�سا�س .
(� )3إمكانية حتليل بيانات ال�صور الف�ضائية بعد حتويلها �إىل �أرقام بوا�سطة احلا�سبات
االلكرتونية  ،ومن ثم اال�ستفادة منها يف عمل خرائط ملقا�سات متعددة .
( )4التكلفة الزهيدة لل�صور الف�ضائية � ،إذ �أنها تغطى م�ساحات �شا�سعة من �سطح الأر�ض
وتدر�سه يف وقت وجيز �إذا ما قورنت بدرا�سة نف�س املنطقة ميدانياً .
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ال�شكل ( � : ) 14 - 1صورة ف�ضائية خلليج عدن وم�ضيق باب املندب
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ال�شكل (  : ) 15 -1ر�سم تخطيطي للقمر ال�صناعي ( �سبوت ) 3
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ال�شكل ( � : ) 16 -1صورة للمدينة باري�س التقطت بوا�سطة القمر ال�صناعي الفرن�سي ( �سبوت ) 3
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ا�ستخدامات ال�صور اجلوية وال�صور الف�ضائية :
لل�صور اجلوية والف�ضائية ا�ستخدامات متنوعة ومتعددة تغطى كافة املجاالت احلياتية والعلمية
 .ومن اهم �إ�ستخداماتها ما يلى :
( )1ت�ستخدم يف عمليات م�سح وا�ستخدام املوارد الطبيعية .
( )2تك�شف عن الكثري من امل�شكالت البيئية .
( )3ت�ستخدم يف كافة الأغرا�ض الع�سكرية .
( )4ت�ستخدم يف البحوث العلمية .
�أ�سئلـة :
( )1عرف بلغتك اخلا�صة امل�صطلحات الآتية :
االقمار ال�صناعية  ،ال�صور الف�ضائية  ،امل�شكالت البيئية .
( )2قارن بني ال�صور اجلوية والف�ضائية .
( )3اذكر اهم االقمار ال�صناعية .
( )1كيف حتلل وتف�سر ال�صور الف�ضائية ؟
( )2قارن بني ال�صور الف�ضائية وال�صور اجلوية واخلرائط .
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الباب الثاين

اجلغرافيا االقت�صادية
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( ) 1 – 2اجلغرافيا االقت�صادية
مقدمة :
 �ص ِّنف الظاهرات التى در�ستها يف ال�صف الأول والثانى �إىل :ظاهرات طبيعية وظاهرات ب�شرية .
والظاهرات التى متت درا�ستها حتت عنوان  :الأ�س�س الطبيعية
والأ�س�س الب�شرية .
 ما الذي احتوته الدرا�سة الأقليمية يف ال�صف الثانى ؟ما اجلغرافيا االقت�صادية ؟
تعرف الدرا�سة اجلغرافية التى تهتم بالإن�سان والن�شاط الب�شرى باجلغرافيا الب�شرية  ،واجلغرافيا
االقت�صادية هى فرع من فروع اجلغرافيا الب�شرية  ،فهى تهتم بدرا�سة الن�شاط االقت�صادى  ،وتوزيعه
 ،وتف�سري ذلك التوزيع .
ويتكون هذا الن�شاط االقت�صادي للب�شر من ثالث حلقات مرتابطة ومتكاملة وهي :
انتاج خمتلف املواد وال�سلع واخلدمات .
نقل وتوزيع وتبادل تلك ال�سلع واملواد املختلفة .
�أمناط وم�ستويات اال�ستهالك لذلك االنتاج .
فما �أنواع الن�شاط االقت�صادي ؟
ال�شك �أننا نالحظ فرقاً را�ضحاً بني �أنواع الن�شاط االقت�صادي التالية  :الزراعة  -التعدين -
ال�صناعة  -التعليم  -االت�صاالت  -النقل .
�إن خمتلف املهن واحلرف والن�شاطات االقت�صادية التي ميار�سها الإن�سان تنق�سم �إىل �أربعة �أنواع
رئي�سة  .كما �أننا ن�ستطيع �أن نفرق بني هذه الأنواع ون�صنفها ح�سب نوع املواد وال�سلع واخلدمات
الني تقدم للنا�س  ،وح�سب �أ�سلوب وطريقة انتاجها وكذلك درجة �أهميتها يف حياة النا�س وبنا ًء
على ذلك جند �أن �أنواع الن�شاط االقت�صادي الأربعة تتمثل يف الآتي :
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( �أ ) الن�شاط االقت�صادى الأ ّو ىِ ّ
ل:
وهي الأعمال التي يح�صل الإن�سان من خاللها على املواد الأولية التي تقدمها الأر�ض من
عنا�صرها الطبيعية مبا�شرة  .وقد يكون ذلك ب�صورة بدائية كال�صيد والإلتقاط وجمع الثمار لدى
املجتمعات البدائية � ،أو ب�صورة متح�ضرة كالزراعة والرعي وقطع االخ�شاب وا�ستخراج املعادن .
(ب) الن�شاط االقت�صادى الثانوي :
وهو يت�ضمن حتويل تلك املواد الأولية التي مت �إنتاحها يف الن�شاط االقت�صادي الأوىل  -كلياً �أو
جزئياً � -إىل �سلع ا�ستهالكية يحتاجها النا�س يف حياتهم اليومية وهو ما يعرف بال�صناعة .
( ﺟ) الن�شاط االقت�صادى الثالثي :
وهو العمل على نقل وتوزيع وتبادل تلك املواد وال�سلع للم�ستهلكني  ،ويعد هذا الن�شاط
االقت�صادي املتمثل يف النقل بكل �أ�شكاله مكم ًال للن�شاطني الأويل والثانوي .
( د ) الن�شاط االقت�صادى ال ّرابعي :
وهو ن�شاط الأعمال والوظائف واخلدمات املختلفة التي يحتاجها املجتمع  ،وهي تن�صب كلها
يف تنظيم حياة النا�س يف �ش�ؤونهم املدنية والع�سكرية واالجتماعية  .وذلك مثل وظائف التعليم -
الرعاية ال�صحية  -الإدارة العامة  -الإعالم  -القوات النظامية  -الفنون املختلفة  -واخلدمات الفنية
والتقنية احلديثة .
وت�أتى ن�ش�أة تلك الأن�شطة وتطويرها وفق تتابع زمنى  ،لذا ف�إن وجودها يف �أى جمتمع ميثل
الدرجة احل�ضارية التى و�صلها ذلك املجتمع � .إن االعتماد على الن�شاط الأوىل يعترب دلي ًال على
تخلف املجتمع املعني كما يعد ثقل الأن�شطة الأخرى م�ؤ�شراً على م�ستوى ح�ضارى �أف�ضل لذلك
املجتمع .
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(  ) 2 – 2الإنتاج الزراعي :

ماذا نق�صد بجغرافية الزراعة ؟
جغرافية الزراعة فرع من فروع اجلغرافيا االقت�صادية  ،يتناول بالدرا�سة اال�ستغالل الزراعى
للآرا�ضى و�أثر العوامل الطبيعية والب�شرية على الن�شاط الزراعى واحليوانى للإن�سان .
الإنتاج الزراعى :
الإنتاج الزراعي ( النباتي واحليواين )  ،هو امل�صدر الرئي�س لغذاء جميع �شعوب العامل  .ونظراً
الختالف القارات يف ن�سبة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة واختالف الكثافة ال�سكانية  ،تتمتع بع�ض
الأقاليم بفائ�ض يف الإنتاج الغذائي  ،ك�أمريكا وا�سرتاليا  ،ويتمتع بع�ضها باكتفاء ذاتي ك�أوربا  ،ويعانى
البع�ض الآخر من النق�ص يف الغذاء كقارتي �آ�سيا و�إفريقيا .
تق�سم العوامل املحددة للإنتاج الزراعى �إىل ثالث جمموعات هى  :العوامل الطبيعية ،
والعوامل الب�شرية  ،والعوامل االقت�صادية  .و�سنتناول بالدرا�سة ك ًال من هذه العوامل على حده .
�أوال ً  :العوامل الطبيعية :

وت�شمل هذه العوامل �شكل ال�سطح واملناخ واملوارد املائية والرتبة والغطاء النباتى .

( �أ) �شكل ال�سطح :
ي�ؤثر �شكل ال�سطح يف الن�شاط الزراعى من خالل عاملني هما  :االرتفاع عن م�ستوى
�سطح البحر واالنحدار  .وي�صاحب االرتفاع عن م�ستوى �سطح البحر �إنخفا�ض درجة احلرارة وزيادة
كمية املطر وزيادة قوة الرياح  .ويرتتب على �إنخفا�ض درجة احلرارة ق�صر ف�صل النمو وبالتاىل عدم
ن�ضح املح�صول  .ويتمثل �أثر االنحدار ال�شديد يف تقليل م�ساحة الأر�ض الزراعية نتيجة ل�صعوبة
ا�ستخدام الآالت الزراعية  ،كما يرتتب على ا�ستواء الأر�ض التام �سوء �صرف املياه  .واالنحدار
املثاىل هو الذي ي�سمح ب�صرف املياه الزائدة عن الرتبة .
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كيف نقي�س درجة االنحدار ؟

يرتاوح االنحدار املثاىل بني ( ) 3 – 0.5درجات وتقل
�إمكانية ا�ستخدام الآالت الزراعية �إذا زاد على  3درجات
وي�صعب �إ�ستخدامها �إذا زاد على  7درجات .
(ب) املناخ :

تتمثل العنا�صر املناخية املهمة امل�ؤثرة على الن�شاط الزراعي يف درجة احلرارة واالمطار
واال�شعاع ال�شم�سى والرياح .

(  ) 1درجة احلرارة :

تعترب درجة احلرارة من �أهم العنا�صر املناخية امل�ؤثرة يف الزراعة  ،فلكل نبات درجة حرارة
معينة ت�ساعد على النمو  ،تعرف ب�صفر النمو  ،واملح�صول الذي يتحمل التباين يف درجات احلرارة
تكون له قابلية لالنت�شار يف مناطق �أو�سع  ،اكرث من املح�صول الذي يتحمل التباين يف درجات
احلرارة فال�شعري يزرع مث ًال  :يف مناطق �أو�سع من القمح لقدرته على حتمل درجة احلرارة املنخف�ضة
�أكرث من القمح  .وي�ؤدى �إنخفا�ض درجة احلرارة اىل ما دون ال�صفر املئوى �إىل تكون ال�صقيع الذي
يتلف املحا�صيل الزراعية .

ما ال�سبب يف عدم وجود الزراعة �إىل ال�شمال
من الدائرة القطبية ال�شمالية ؟
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( )2الأمطار :

ويت�أثر منو النبات بكمية االمطار وتوزيعها على مدار ال�سنة  .ولكل حم�صول احتياجاته املائية
التى متليها طبيعة املح�صول وخ�صائ�ص الرتبة والظروف املناخية ال�سائدة  .وال يقل توزيع االمطار
ال�سنوى �أهمية عن كمية االمطار  ،فقد تكون كمية الأمطار كافية ولكنها ترتكز يف بداية املو�سم
الزراعى �أو يف نهايته  ،الأمر الذي ال ينا�سب حاجة املح�صول للمياه .
( )3الإ�شعاع ال�شم�سي :
وترجع �أهمية الإ�شعاع ال�شم�سى �إىل �إرتباطه بعملية الرتكيب ال�ضوئى  ،فكلما زادت
كمية الإ�شعاع ال�شم�سى كلما �إزداد منو النبات  ،وي�ؤثر تركز الأمطار الغزيرة يف ال�صيف وتكوين
ال�سحب يف كمية الإ�شعاع ال�شم�سى مما ي�ؤثر على درجة منو النبات  .كذلك يعو�ض طول النهار يف
املنطقة املعتدلة الباردة انخفا�ض درجة احلرارة يف تلك املنطقة  ،مما ي�ساعد على �سرعة منو النبات .
وهذا يف�سر جناح زراعة القمح الربيعى يف كندا وال�سويد والرنويج .
( ج ) املوارد املائية :
ويظهر �أثرها يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة حيث ال تكفى الأمطار للزراعة  .وتعتمد الزراعة
على املياه ال�سطحية واملياه اجلوفية  .وتعد البيئات النهرية �أخ�صب مناطق الزراعة يف العامل  ،ففيها
قامت �أقدم احل�ضارات النهرية يف وادى النيل ودجله والفرات ووادى ال�سند وقد �أقيمت ال�سدود
على الأنهار لتخزين املاء وقت الفي�ضان ال�ستخدامها يف الرى يف فرتة �شح املياه  .وتعترب الينابيع –
التى تنفجر من باطن الأر�ض وتغذى املجارى املائية  -من موارد املياه ال�سطحية .

يف �أى جزء من ال�سودان تغذى الينابيع املجارى
املائية ال�سطحية التى يعتمد عليها يف الزراعة ؟
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( د ) الرتبة :

وهى تعترب الو�سط املادى الذى يثبت النباتات واخلزان الذى يحتوى على املواد الع�ضوية
واملعدنية والأمالح والرطوبة لتغذية املحا�صيل الزراعية  .وهناك �أنواع من الرتبات اخل�صبة كالرتبة
الفي�ضية والربكانية وتربة �إقليم البحر املتو�سط  ،والرتبة ال�سوداء الت�شرنوزم  .وتت�صف الرتبة اخل�صبة
بغناها بالأمالح املعدنية واملواد الع�ضوية وجودة ال�صرف فيها  ،كذلك هنالك �أنواع غري خ�صبة
 ،تتمثل يف الرتبة ال�صحراوية وتربة الالترايت احلمراء يف الغابات اال�ستوائية  .ومن الأخطار التى
تتعر�ض �إليها الرتبة :
 - 1اجنراف الرتبة ونقلها بوا�سطة الرياح واملياه اجلارية والأنهار اجلليدية .
 - 2ملوحة الرتبة نتيجة للرى املكثف  ،و�سوء ال�صرف الطبيعى للرتبة .
( هـ ) الغطاء النباتى :
ويحد الغطاء النباتى من انت�شار الأرا�ضى الزراعية التى تتو�سع – عادة – على ح�ساب
�أرا�ضى النباتات واملراعى  .كذلك تعترب الأع�شاب والنباتات ال�ضارة مناف�ساً قوياً للمحا�صيل
الزراعية.
�أ�سئلة :
( )1اذكر �أثر كل من العوامل التالية على الن�شاط الزراعى :
�أ  -االنحدار .
ب  -درجة احلرارة .
ج  -الإ�شعاع ال�شم�سى .
( )2مب تت�صف الرتبة اخل�صبة ؟
( )3اذكر بع�ض �أنواع النباتات ال�ضارة التى تعترب مناف�سة للزراعة ومعوقة لها .
49

ثانيا ً  :العوامل الب�شرية :
تتمثل �أهم العوامل الب�شرية امل�ؤثرة يف الإنتاج الزراعى يف العوامل التالية :
( �أ ) ال�ضغط ال�سكانى على املوارد الزراعية  :ويتم ذلك من خالل عاملني هما  :الزيادة
ال�سكانية وارتفاع م�ستوى معي�شة ال�سكان  .فقد بلغ عدد ال�سكان يف العامل  6.605مليار
ن�سمة عام 1999م ،بينما كان يف عام  4.079 ، 1975مليار ن�سمة � ،أى �أن عدد ال�سكان قد
تزايد مبقدار  2.526مليار ن�سمة خالل الفرتة من 1999 - 1975م وتعنى الزيادة يف ال�سكان
احلاجة �إىل املزيد من �إنتاج
الغذاء  .ويقت�ضى االرتفاع يف م�ستوى املعي�شة تخ�صي�ص ن�صيب �أكرب من الغذاء واملنتجات
الزراعية لكل فرد .
وقد ترتب على ال�ضغط ال�سكانى زحف املبانى ال�سكنية وغريها على الأرا�ضى الزراعية
اخل�صبة مما دفع بالإن�سان ال�ست�صالح �أرا�ضى زراعية �أقل جودة من ال�سابقة .
(ب) الو�سائل العلمية والتكنولوجية  :ترتب على ا�ستخدام الو�سائل العلمية والتكنولوجية زيادة
كبرية يف الإنتاج الزراعى نتيجة للآتى :
 -1زيادة م�ساحة الأرا�ضى الزراعية ( التو�سع الأفقى ) ويتم ذلك بتجفيف امل�ستنقعات ورى
املناطق اجلافة و�شبه اجلافة وازالة الغابات و�إ�ضافة مناطق زراعية حديدة وكذلك ا�ست�صالح
الأرا�ضى املنحدرة واملاحلة .
 -2زيادة �إنتاجية الأر�ض ( التو�سع الر�أ�سى )  .ويتحقق ذلك با�ستخدام الأ�سمدة و البذور
املح�سنة ومبيدات االع�شاب وحماربة الآفات الزراعية ( احلزم التقنية ) .
( ﺟ) الهجرة من الريف �إىل املدن  :وت�ؤدى الهجرة �إىل �إنكما�ش م�ساحة الأرا�ضى الزراعية وانخفا�ض
حجم الإنتاج الزراعى � ،أما �إذا كانت تعانى من البطالة ف�سي�ؤدى ذلك �إىل زيادة ن�صيب الفرد
من الأرا�ضى الزراعية وارتفاع م�ستوى الإنتاجية الزراعية للفرد .
( د) الأيدى العاملة  :وهى حتدد درجة ا�ستغالل الأر�ض الزراعية و�أ�سلوب الزراعة املتبع من خالل
حتديد نوع املح�صول الذى تتم زراعته  .واملالحظ �أن البيئات املكتظة بال�سكان  ،متار�س الزراعة
الكثيفة التى ت�ستوعب �أكرب عدد من الأيدى العاملة  ،ويتمثل ذلك يف جنوب �شرق �آ�سيا  .اما
يف البيئات املنخف�ضة الكثافة فيعتمد املزارعون على الآالت ومتار�س الزراعة الوا�سعة وينطبق
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ذلك على كندا و�أ�سرتاليا وبع�ض اجزاء من الواليات املتحدة .
( ﻫ) ارتفاع امل�ستوى الثقافى للمزارع  :وهذا يزيد من ا�ستعداده لتقبل الأفكار اجلديدة التى
ت�ساعده يف زيادة الإنتاج الزراعى ورفع كفايته  .ويتمثل ذلك يف الدول املتقدمة مثل الدمنارك
وهولندا .
( و) التلوث البيئى وال�صناعى  :وي�ؤثر يف الإنتاج الزراعى من خالل املجاالت التالية :
 -1تلوث الرتبة الذي يقلل من �صالحية الرتبة للإنتاج الزراعى مما ي�ؤدى لتقلي�ص امل�ساحة
املزروعة وانخفا�ض حجم الإنتاج الزراعى .
 -2تلوث الهواء  ،الذى ي�ضعف من قدرة �أوراق النباتات على �إمت�صا�ص ثاين �أك�سيد الكربون
مما يرتتب عليه �إ�ضعاف عملية التمثيل ال�ضوئى وفقدان املياه بالنتح وتوقف منو النبات �أو تدنى
�إنتاجيته .
 -3تلوث مياه الرى  ،ويرتتب عليه تغري اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية للمياه  .ويقلل ذلك –
بالطبع  -من فر�ص اال�ستفادة من تلك املياه يف رى املزروعات .
�أ�سئلة :
علل ملا ي�أتى :
(�	)1أثر االرتفاع يف م�ستوى املعي�شة على �إنتاج الغذاء .
( )2زيادة الإنتاج الزراعى نتيجة ال�ستخدام الو�سائل العلمية والتكنولوجية .
(�	)3أثر كثافة ال�سكان يف حتديد الأ�سلوب الزراعى ال�سائد .
(�	)4أثر تلوث الهواء يف انخفا�ض الإنتاج الزراعى .
ثالثا ً  :العوامل االقت�صادية :
تتثمل العوامل االقت�صادية التى ت�ؤثر على الإنتاج الزراعى يف ال�سيا�سة الزراعية ور�أ�س املال
والنقل والت�سويق .
( �أ) ال�سيا�سة الزراعية  :يعتمد تدخل احلكومة يف الإنتاج الزراعى على الظروف اخلا�صة
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بالبلد املعني  :فقد حتظر احلكومة زراعة حما�صيل معينة  .كذلك قد حتدد املواقع وامل�ساحات
التى تخ�ص�ص لكل حم�صول من املحا�صيل الزراعية .
(ب) ر�أ�س املال  :تعتمد الزراعة احلديثة على توافر القدر الكافى من التمويل  .وميكن حتديد ر�أ�س
املال امل�ستخدم يف الزراعة بح�سب قيمة الآالت واملعدات الزراعية وقيمة اال�سمدة واملبيدات
واجور العمال  .ويختلف دور ر�أ�س املال ب�إختالف االمناط الزراعية ففى زراعة االكتفاء الذاتى
يكون دور ر�أ�س املال حمدوداً  ،فاحليازات الزراعية � .صغرية امل�ساحة  ،وت�ستخدم خملفات
احليوان يف الت�سميد  ،ويعتمد العمل الزراعى على املزارع و�أفراد �أ�سرته � .أما يف احليازات
الكبرية فدوره �أكرب  ،فالعمل الزراعى يقوم على الآالت الزراعية والعمل بالأجرة  ،وت�ستخدم
املخ�صبات الكيميائية على نطاق وا�سع .
( ﺟ) النقل والت�سويق  :متثل الأ�سواق جانباً مهماً يف الإنتاج الزراعى  ،فحتى يف منط
زراعة االكتفاء الذاتى يقوم املزارع ببيع جزء من �أنتاجه ل�شراء احتياجاته الأخرى  .ويرتبط
النقل بالت�سويق  ،ف�أملنتجات الزراعية تنقل من اماكن �أنتاجها �إىل اماكن توزيعها على
امل�ستهلكني  .تنق�سم الأ�سواق �إىل حملية وعاملية  :فاملحلية تباع فيها املنتجات التى ال
ت�سمح طبيعتها بنقلها �إىل �أ�سواق بعيدة � ،أما اال�سواق العاملية فهى التى يتم فيها تبادل
املنتجات �أو بيعها بني الدول .
وقد ارتبط تطور �سوق املنتجات الزراعية وتو�سعه بتطور و�سائل النقل و�سرعتها و�إنت�شارها
و�إحتوائها على اجهزة التربيد والتجميد  .وقد �ساعد ذلك على زيادة م�ساحات الأرا�ضى
الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعى .
�أ�سئلة :
()1
()2
()3

كيف يختلف دور ر�أ�س املال باختالف منط الزراعة ال�سائد ؟
كيف ت�ؤثر ال�سيا�سة الزراعية يف الإنتاج الزراعى ؟
ما �أثر تطور و�سائل النقل على الإنتاج الزراعى ؟
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االمناط الزراعية :
تتباين البيئات اجلغرافية على �سطح الأر�ض  ،مما ا�ستتبعه تباين يف �أمناط الزراعة
( ال�شكل  ، ) 1- 2وقد مت التمييز بني ت�سعة من هذه الأمناط وفق جمموعة من الأ�س�س نلخ�صها
يف الآتى :
�	-1إ�ستقرار الزراعة .
 -2االعتماد على الرى �أو االمطار .
 -3تنظيم كثافة �إ�ستغالل الأرا�ضى الزراعية .
 - 4م�ستوى الأ�سلوب العلمي والتقني املتبع يف الإنتاج .
( �أ ) الزراعة املتنقلة :
الزراعة ن�شاط �إقت�صادى م�ستقر  ،غري �أن البيئات الفقرية يف مواردها و�سكانها تدفع بال�سكان
�إىل ممار�سة الزراعة املتنقلة  .ويف هذا النمط يقوم املزارع بزراعة الأر�ض لفرتة ترتاوح بني ( �سنة
�إىل�أربع �سنوات ) ينتقل بعدها لزراعة �أر�ض �أخرى .
واملوطن الأ�صلى للزراعة املتنقلة هو الغابات اال�ستوائية الرطبة  ،حيث توجد تربة الالترايت
الفقرية يف عن�صر النيرتوجني  .كذلك تغ�سل االمطار الغزيرة الرتبة  -بعد قطع اال�شجار وزراعة
الأر�ض -من املواد املعدنية ممـا يفقـد الأر�ض خ�صوبتها  .وهى زراعة اكتفائية تتنوع حما�صيلها للوفاء
بحاجات ال�سكان من الغذاء  ،ومن هذه املحا�صيل  ،الك�سافا  ،والبطاطا  ،وبع�ض اخل�ضر واملوز .
ويعد هذا النمط �أ�سلوباً غري �إقت�صادى  ،فهو ي�ؤثر ت�أثرياً �سالباً على امل�صادر الطبيعية مل�ساهمته يف ازالة
الغابات و�إجنراف الرتبة .
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( ب ) الزراعة املطرية :
ويق�صد بها الن�شاط الزراعى الذى يعتمد على الأمطار فقط .
كم متثل ن�سبة الأرا�ضى الزراعية التى
تعتمد على املطر يف ال�سودان ؟
ت�شكل �أرا�ضى هذا النمط ( )٪ 83من الأرا�ضى الزراعية يف العامل  .وهى ت�سود يف املناطق
التى ت�سقط فيها �أمطار تكفي للإنتاج الزراعي  ،مثل غرب �أوربا  ،وبع�ض املناطق املدارية كما
توجدالزراعة املطرية حيث ت�سقط الأمطار يف ف�صل واحد من ف�صول ال�سنة  ،كما هو اخلال عندنا
يف ال�سودان .
وتعانى الزراعة املطرية من تذبذب كمية الأمطار – وخا�صة قلة معدل الأمطار  -مما ي�ؤدى
لتذبذب امل�ساحات املزروعة وتذبذب كمية االنتاج  .كما تعاين �أحياناً من �سوء توزيع كمية الأمطار
على طول �شهور املو�سم الزراعي  ،مبعنى تركزها يف �أوله �أو �آخره .
( ﺟ ) الزراعة املروية :
وتعتمد الزراعة يف هذا النمط على الرى الدائم  ،الذي يقوم على ا�ستخدام املياه ال�سطحية �أو
املياه اجلوفية  .وت�شكل رقعتها ( )٪17من الأرا�ضى الزراعية يف العامل  ،وت�سود يف البيئات اجلافة
و�شبه اجلافة ويف املناطق التى تعانى من نق�ص كبري يف املياه يف بع�ض الف�صول .
�أعط امثلة لأقطار تقع يف البيئات اجلافة و�شبه اجلافة
و تعانى من نق�ص يف املياه يف بع�ض الف�صول .
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وللزراعة املروية �أهمية بالغة وذلك لالعتبارات التالية :
 -1تعترب �أكرث �ضماناً من الزراعة املطرية التى تعانى من تقلبات الأمطار .
 -2ميكن �أن تزرع الأر�ض مرتني �أو ثالث مرات يف ال�سنة .
 -3ت�ساهم مياه الرى يف �إ�ضافة �أرا�ضى زراعية جديدة .
 -4توفر الإنتاج لعدد اكرب من ال�سكان .
 -5توفر العمل لعدد اكرب من العمال .
ولي�ست الزراعة املروية مبن�أى عن امل�شكالت  ،فالإفراط يف ا�ستخدام مياه الرى ي�ؤدى �إىل متلح
الرتبة .
( د ) الزراعة االكتفائية :
ويقوم هذا النمط على �إنتاج املحا�صيل الزراعية وتربية احليوان من �أجل تامني �إحتياجات
ال�سكان  .وهى ت�سود يف املناطق املدارية يف كل من املك�سيك و�سواحل البحر الكاريبى يف �أمريكا
الو�سطى و�سواحل الأطلنطى من �أمريكا اجلنوبية و�ساحل مدرا�س يف الهند وكذلك املناطق الغزيرة
الأمطار يف حو�ض الكنغو وغرب افريقيا وحو�ض الأمزون  .والينتج حتت ظل هذا النمط �إال
املحا�صيل ال�ضرورية  ،لذا فهو ال يوفر �إال م�ستوى معي�شياً منخف�ضاً لل�سكان  ،وتندرج حتته عدة امناط
زراعية �أهمها الزراعة املتنقلة والرعى املتنقل .
( ﻫ ) الزراعة التجارية :
ويهدف هذا النمط من الزراعة �إىل الإنتاج بغر�ض الت�صدير  ،وتت�صف باالعتماد على
اال�ستثمارات الكبرية والإنتاجية العالية  ،و ت�شتمل على �أنظمة زراعية عدة �أهمها :
(� )1إنتاج احلبوب و�أهمها القمح  ،يف البيئات �شبه اجلافة يف الواليات املتحدة الأمريكية وكندا
ورو�سيا .
( )2تربية احليوانات وزراعة املحا�صيل كرتبية الأبقار واخلنازير وزراعة فول ال�صويا والذرة و�أحياناً
القمح واخل�ضر  .وت�سود يف �شمال غرب �أوربا والواليات املتحدة الأمريكية .
56

(� )3إنتاج االلبان وي�سود يف املنطقة املعتدلة يف �أوربا و�أمريكا ال�شمالية واالقيانو�سية ( ا�سرتاليا ) .
( )4املحا�صيل ال�صناعية  ،و�أهمها القطن الذى يزرع �أ�سا�ساً يف الواليات املتحدة االمريكية والهند
وم�صر وال�سودان .
( )5الزراعة العلمية التى �أدخلها االوربيون مل�ستعمراتهم يف كل من �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية
 ،ومن �أهم املحا�صيل املطاط وق�صب ال�سكر وال�شاى والنب واملوز والكاكاو وزيت النخيل  .ومل
ت�سهم هذه الزراعة يف تطوير االقت�صاد الوطنى النتقال �أرباحها با�ستمرار للخارج 		.
			
( ز ) الزراعة املختلطة :
ويت�ضمن هذا النمط اجلمع بني الزراعة وتربية احليوان  .ويرتبط مبناطق الكثافة ال�سكانية
املرتفعة لبلدان �شرق وجنوب �شرق �آ�سيا  .كذلك يرتبط باملناطق ال�صناعية يف غرب �أوربا و�شرق
الواليات املتحدة حيث تزرع املناطق املحيطة باملدن باملحا�صيل وتربى احليوانات ب�شكل كثيف
لت�أمني احتياجات �سكان املدن باملواد الغذائية الطازجة وخا�صة اخل�ضر واللنب  .وما مييز هذا النمط
من الزراعة التكامل يف االنتاج � ،إذ يقوم املزارعون بزراعة بع�ض احل�شائ�ش واملحا�صيل العلفية –
�إىل جانب املحا�صيل الزراعية االخرى – كغذاء حليواناتهم .
( ح ) الزراعة الكثيفة :
وهى منط من �أمناط الزراعة االكتفائية  ،يهدف �إىل ت�أمني حاجة ال�سكان وال ُي�صدَّ ر من �إنتاجها
�إال جز ًء ب�سيط يباع داخل حدود الإقليم الزراعى  .وي�سود هذا النمط يف املناطق املو�سمية يف جنوب
وجنوب �شرق �آ�سيا واجلزر كجزر الفلبني  ،وجزر اندون�سيا  .وي�سيطر الأرز على النمط املح�صوىل .
واحليازات يف هذا النمط �صغرية  ،والأ�ساليب الزراعية تقليدية والزراعة تعتمد على الأيدى العاملة
ب�شكل �أ�سا�سى  .ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن هذا النمط من الزراعة يعول ما يزيد عن ن�صف �سكان
العامل  ،مع �أن �أرا�ضيها المتثل �سوى ( ) ٪15 – 12من الأرا�ضى الزراعية يف العامل .
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( ط ) الزراعة الوا�سعة :
يرتبط هذا النمط باملناطق التى تت�صف بانخفا�ض كثافة ال�سكان  ،و�أت�ساع الأرا�ضى وقلة
الأيدى العاملة ووفرة ر�أ�س املال واالعتماد على الآالت يف العمليات الزراعية  .وتتميز الزراعة
بانخفا�ض الإنتاجية بالن�سبة للهكتار الواحد مقارنة مبا �سبقها  ،فالأر�ض تزرع مرة واحدة يف ال�سنة
ويزرع حم�صول واحد فقط  .وت�سود الزراعة الوا�سعة يف جنوب �شرق الواليات املتحدة ( نطاق
ويوجه االنتاج �أ�سا�ساً �إىل
القطن ) و�إقليم البمبا�س يف الأرجنتني و�شرق ا�سرتاليا ( نطاق القمح ) َّ .
الت�صدير للخارج .
�أ�سئلة :
( )1عرف الآتى :
 الزراعة االكتفائية . الزراعة التجارية .( )2ما امل�شكالت التى تعانى منها كل من الزراعة املطرية والزراعة املروية ؟
(� )3صنف الأمناط الزراعية وفقاً لكونها �إكتفائية �أو جتارية .
( )4ترتبط الزراعة التجارية بالأوربيني �سواء يف اوربا �أو املناطق التى هاجروا وا�ستقروا فيها.
و�ضح املق�صود بهذه اجلملة .
ت�صنيف املحا�صيل الزراعية يف العامل :
يغطي الإنتاج الزراعي يف العامل خمتلف احتياجات الإن�سان الغذائية وبع�ض من احتياجاته
ال�صناعية  ،ولذلك ميكن ت�صنيف املحا�صيل الزراعية يف العامل �إىل �أربعة �أنواع رئي�سة هي:
(  ) 1احلبوب الغذائية :

و�أهمها القمح والأرز وال�شعري والذرة ال�شامية والذرة الرفيعة .
(  ) 2احلبوب الزيتية :

وهي الفول ال�سوداين وال�سم�سم وبذرة القطن واخلروع وجوز الهند والزيتون وزهرة عباد
ال�شم�س وغريها .
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(  ) 3ال�سكر واملنبهات :

وت�شمل ق�صب ال�سكر والبنجر وال�شاي والنب والكاكاو والتبغ .
(  ) 4املواد اخلام ال�صناعية :
و�أهمها القطن والكتان واملطاط  ،والألياف مثل اجلوت والكناف وال�سي�سال .
احلبوب الغذائية :

يعتمد  ٪99من �سكان العامل يف غذائهم على احلبوب وب�صفة خا�صة على القمح والأرز
وال�شعري  ،ويتذبذب �إنتاج هذه احلبوب من �سنة لأخرى لتذبذب كمية االمطار � ،إال �أن هناك تزايداً
مطرداً يف انتاجها  ،فقد بلغت الزيادة يف الفرتة ( ) 1994 – 1970م  ٪17.7 ،تقريباً .
ونظراً الختالف القارات يف ن�سبة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة واختالف الكثافة ال�سكانية ،
تتمتع بع�ض الأقاليم بفائ�ض يف الإنتاج الغذائي  ،ك�أمريكا وا�سرتاليا  ،ويتمتع بع�ضها باكتفاء ذاتي
ك�أوربا  ،ويعاين البع�ض الآخر من النق�ص يف الغذاء كقارتي �آ�سيا وافريقيا .
واكرث القارات �إنتاجاً للحبوب هى قارة �آ�سيا � ،إذ ت�ساهم بحواىل  ٪46من الإنتاج العاملى  ،ولكن
هذا الإنتاج ال يكفى حلاجة �سكانها فت�ضطر لال�سترياد من الدول التى تتمتع بفائ�ض يف الإنتاج مثل
كندا والواليات املتحدة وا�سرتاليا  .واملناطق املتقدمة هى الأكرث �إنتاجية .
الإنتاجية هي مقدار ما تنتجه الوحدة امل�ساحية
من املح�صول مقدراً بالكيلوجرام �أو م�ضاعفاته .
وحتتل �أوربا املرتبة الأوىل تليها �أمريكا ال�شمالية  ،كما حتتل فرن�سا املرتبة الأوىل بني الدول
الأوربية فقد و�صل �إنتاجها من احلبوب يف الهكتار الواحد  5.7طن  .ويرجع ارتفاع االنتاجية
ال�ستخدام التكنولوجيا واتباع اال�ساليب العلمية يف الزراعة .
و�سنتناول بالدرا�سة فيما يلى مثالني للحبوب الغذائية وهما الأرز والقمح .
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( )1الأرز :
يعول الأرز كما ذكرنا �سابقاً عدداً كبرياً من ال�سكان يفوق �أى عدد يعوله �أى نوع �آخر
من �أنواع احلبوب الغذائية  .ويزرع بكميات كبرية يف جنوب وجنوب �شرق و�شرق �آ�سيا (
ال�شكل . ) 2 – 2
والأرز �سريع النمو وميكن �أن يزرع عند توافر مياه الرى مرتني يف ال�سنة يف الرقعة الزراعية
الواحدة  .وهو يحتاج لأمطار تزيد على  1000مم يف ال�سنة �أو مياه رى وفرية ودرجة حرارة
عالية تزيد عن  20درجة مئوية خالل ف�صل منوه  ،كذلك يحتاج الأرز �إىل �أيدى عاملة وفرية
للقيام بعملياته الزراعية املتعددة من غر�س ونقل للمغرو�سات وحراثة و�صيانة للحواجز التى
تقوم بحجز املاء  ( .ال�شكل . ) 3 – 2
والبلدان التى يتوافر فيها فائ�ض الت�صدير قليلة يف عددها  ،وتتمثل يف بورما وتايالند ودول
الهند ال�صينية (فيتنام  ،والو�س وكمبوديا ) ،حيث ال�سكان �أقل عدداً وكثافة  .وتعانى معظم الدول
املنتجة للأرز من نق�ص يف هذا املح�صول مثل ال�صني والهند وبنقالدي�ش واليابان واندوني�سيا .
( )2القمح :
ويحتل القمح املرتبة الثانية يف الأهمية بني املواد الغذائية  .وهو �أقل �إنتاجاً من الأرز ولكنه
ينمو يف ظروف طبيعية متباينة  .فهو يحتاج �إىل كمية �أمطار ترتاوح بني  750 – 380مم  ،ويجود يف
الرتبة الطفلية وال�صل�صالية ولكنه يتحمل كل �أنواع الرتبة ما عدا الرتبة احلم�ضية .
ما املق�صود بالرتبة احلم�ضية ؟
وينق�سم القمح �إىل نوعني  :القمح ال�شتوى والقمح الربيعى  .ويزرع القمح ال�شتوى يف
اخلريف وينمو خالل ال�شتاء والربيع ويح�صد يف ال�صيف �أما القمح الربيعى فيزرع يف مار�س
�أو بعده ويح�صد يف �أواخر ال�صيف  .ويزرع القمح ال�شتوى يف �أوربا وا�سرتاليا والأرجنتني
والأجزاء اجلافة من الباك�ستان والهند  .كذلك يزرع القمح الربيعى يف كندا ورو�سيا واوكرانيا
ويف الواليات املتحدة .
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�إنتاج زراعي كثيف
�إنتاج زراعي �أقل كثافة
ال�شكل (  : ) 2 - 2مناطق زراعة الأرز يف العامل
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ال�شكل (  : ) 3 - 2عمليات زراعة الأرز

( ما �إ�سم كل عملية من هذه العمليات ؟ )
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( ) 1

( ) 3

( ) 2

( ) 4
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�إنتاج زراعي كثيف
�إنتاج زراعي �أقل كثافة
ال�شكل (  : ) 4 - 2مناطق زراعة القمح يف العامل
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( يف داكوتا ال�شمالية )  ،ولكن معظم قمح الواليات املتحدة هو قمح �شتوى ( ال�شكل . ) 4 – 2
وهناك نوعان من القمح  :القمح ال�صلب والقمح اللني  .ويرجع �إختالفها لتباين الظروف
املناخية اخلا�صة بكل منها .
( )1القمح ال�صلب  ،وجتود زراعته يف الأقاليم القارية ذات املناخ �شبه اجلاف وميثل القمح ال�صلب
اجلزء االكرب من جتارة القمح الدولية لتحمله عمليات ال�شحن وهو الأغلى �سعراً .
( )2القمح اللني  ،وتنجح زراعته يف املناطق االكرث رطوبة والأقل حرارة  .وهو �أعلى �إنتاجية و�أقل
�سعراً من القمح ال�صلب وي�صلح لعمل اخلبز و الفطائر .
ويزرع معظم القمح كمح�صول نقدى  ،لذا يدخل جزء كبري منه يف التجارة الدولية  .و�أهم
الدول امل�صدرة هى  :الواليات املتحدة وكندا وفرن�سا و�أ�سرتاليا والأرجنتني  .و�أهم الدول امل�ستوردة
هى الدول الغربية وخا�صة اململكة املتحدة و�أملانيا .
(ب) حما�صيل املواد اخلام :
وت�شمل هذه الفئة كل املحا�صيل الزراعية التى توفر املواد اخلام لبع�ض �أ�شكال العمليات
ال�صناعية  .و�أهم هذه املحا�صيل هى الألياف النباتية كالقطن والكناف واجلوت وال�سي�سال ،
و�سنتناول كمثال لهذه املحا�صيل حم�صول القطن .
القطن :
القطن من �آهم حما�صيل الآلياف  .وهو حم�صول ف�صلى يزرع يف املناطق املدارية و�شبه املدارية
واجلهات الدفيئة من املنطقة املعتدلة  ،وهو يحتاج لكمية �أمطار ال تقل عن  750مم �أثناء ف�صل النمو
 ،ودرجة حرارة التقل عن  °22م يف املتو�سط �أو تزيد على ذلك  .وينمو كذلك منواً جيداً على الرى
 ،كالقطن الذى يزرع يف الباك�ستان وم�صر وال�سودان وجنوب غرب الواليات املتحدة .
ويتميز القطن بتعدد ا�ستخداماته من غري املن�سوجات  ،فمث ًال من بذرته ميكن ا�ستخال�ص
زيوت الطعام  ،ومن بقايا البذور ينتج العلف للما�شية  ،ومن عيدانه ت�ستخرج املادة اخلام ل�صناعة
الورق واخل�شب ال�صناعي .
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�إنتاج زراعي كثيف
�إنتاج زراعي �أقل كثافة
ال�شكل (  : ) 5 - 2مناطق زراعة القطن يف العامل
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ويزرع القطن يف عدد كبري من بلدان العامل ب�سبب �أهميته يف ال�صناعة املحلية ولكن املناطق
الرئي�سة لزراعته يف العامل تت�صدرها الواليات املتحدة تليها ال�صني ثم الهند وباك�ستان وا�سرتاليا
و�أوزبك�ستان – التي كانت جزءاً من االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق – �أما م�صر وال�سودان وبريو ف�إنها
دول معروفة ب�إنتاج القطن املتميز بالتيلة الطويلة �شكل. ) 5 -2 ( :
�إن ثلث انتاج العامل من القطن يدخل يف التجارة الدولية حيث ت�أتي الواليات املتحدة يف
مقدمة الدول امل�صدرة للقطن  ،و ت�أتي يف مقدمة الدول امل�ستوردة له ال�صني واليابان وتايالند وكوريا
اجلنوبية لتقدم وتطور �صناعة املالب�س يف هذه الدول .
مل و�صفنا القطن امل�صرى وال�سودانى باملمتاز ؟

�إنتاج الغابات :
تغطي الغابات  %25من م�ساحة �سطح الأر�ض يف العامل  .وتعاين الغابات يف خمتلف �أنحاء
العامل تناق�صاً متزايداً يف م�ساحاتها  ،وذلك ب�سبب القطع املتوا�صل و�إزالة الأ�شجار بهدف التو�سع
الزراعي .
وتنق�سم الغابات يف العامل �إىل غابات مدارية تغطي املناطق اال�ستوائية يف حو�ض الأمزون يف
الربازيل والكنغو و�أندوني�سيا وماليزيا و�إىل غابات معتدلة وباردة تغطي �شمال �أوروبا و�آ�سيا و�أمريكا
ال�شمالية  .وبجانب الأخ�شاب املن�شورة  ،ف�إن للغابات فوائد كثرية تتمثل يف مد الإن�سان باملواد
اخلام حيث ي�ستخرج منها ع�صارة املطاط الطبيعي  ،وزيت النخيل  ،وزيت الكافور  ،وجوز الهند ،
وال�صمغ والفلني ونباتات ال�صباغة والدباغة  ،والأدوية الطبية والورق وغريها  .وميكن تق�سيم غابات
العامل �إىل ثالث جمموعات (�شكل  )8 -2على �أ�سا�س نوع �أ�شجارها التي ي�ستفاد منها .
( �أ ) الغابات ال�صنوبرية :

وهي �أكرث انت�شاراً من ناحية م�ساحتها  ،وتت�ألف من الأ�شجار الدائمة اخل�ضرة الطرية
اخل�شب  .وتتميز �أ�شجارها بوجودها يف جمموعات متجان�سة يف م�ساحات كبرية  ،ولهذه
ال�صفة ميزة اقت�صادية  ،فيمكن تركيز قطع اال�شجار املرغوب فيها يف بقعة واحدة .
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ومتتد الغابات ال�صنوبرية يف نطاق عظيم عرب �شمال كندا و�أروبا و�آ�سيا كما تغطي منحدرات
الكثري من اجلبال يف املنطقة املعتدلة  .و�أهم م�صادر الأخ�شاب الطرية هي رو�سيا وكندا والواليات
املتحدة  .وتوفر فنلندا والرنويج كميات كبرية لال�ستخدام يف �أوروبا .
ومعظم خ�شب البناء ي�أتي من الأخ�شاب الطرية  ،ولكن �إ�ستخدامها الأ�سا�سي هو يف �صناعة لب
اخل�شب الذي تقوم عليه �صناعة الورق  .ومما جتدر الإ�شارة �إليه �إن ا�ستهالك الورق قد تزايد بدرجة
كبرية يف ال�سنوات الأخرية وخا�صة ورق ال�صحف مما ينبئ بحدوث نق�ص يف الورق .
( ب ) الغابات املعتدلة ذات الأخ�شاب ال�صلبة :

تتكون هذه الغابات من �أ�شجار الزان والبلوط ذات الأخ�شاب املمتازة  ،وكانت تغطي معظم
املناطق يف العرو�ض املعتدلة  ،ولكن لأن مناطقها ذات تربة خ�صبة مت �إزالة معظمها وا�ستغلت
م�ساحاتها يف الزراعة والعمران  .ويكرث الطلب على اخ�شابها ل�صناعة الأثاث و�أخ�شابها غالية
الثمن .
(جـ) الغابات املدارية ذات الأخ�شاب ال�صلبة :

يغطي هذا النوع من الغابات م�ساحات �شا�سعة يف �أمريكا اجلنوبية وو�سط افريقيا وجنوب
�شرق �آ�سيا واندوني�سيا  ،و�أخ�شابها �شديدة ال�صالبة  ،ومعظمها ي�صعب ا�ستغالله اقت�صادياً
لذلك ال�سبب  .كذلك ترتفع تكاليف ا�ستغاللها  ،لأن ا�شجار الغابة اال�ستوائية تت�صف بالتعدد
والتنوع يف البقعة الواحدة  ،لذا فمن املتوقع �أن تظل الغابة الإ�ستوائية دون ا�ستغالل ل�سنوات
عديدة قادمة  .وهناك طلب على بع�ض �أخ�شابها كالتيك واملاهوقني ولكن ا�ستغاللها مكلف
كما �سبق �أن ذكرنا .
ومن �أهم املنتجات غري اخل�شبية للغابة الإ�ستوائية املطاط الذي تعترب �شجرته من �أهم ا�شجار
الغابة الإ�ستوائية وموطنها الأ�صلي هو الربازيل  ،حيث كانت ت�ستغل لإنتاج ع�صارة املطاط .
وقد نقلت من الربازيل �إىل �سريالنكا واملاليو  ،حيث متت زراعتها على نطاق وا�سع حتت نظام
املزارع التجارية الوا�سعة .
و�أهم املناطق املنتجة للمطاط هي ماليزيا تليها �أندوني�سيا وتايالند و�سريالنكا  ،ويذهب معظم
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الإنتاج �إىل �أقطار اوربا و�أمريكا ال�شمالية لي�ستخدم يف �صناعة �إطارات ال�سيارات وامل�صنوعات
االخرى التي تعتمد على املطاط .

�أ�سئلة :

( )1ما ال�سبب يف �أهمية ا�شجار الغابة ال�صنوبرية مقارنة ب�أ�شجار الغابات الأخرى ؟
(� )2ستظل الغابة الإ�ستوائية لعدة �سنوات قادمة دون ا�ستغالل .علل .
( )3نقلت ال�شجرة التي تنتج املطاط من الربازيل �إىل �سريالنكا واملاليو حيث متت
زراعتها على نطاق وا�سع بنجاح – علل .
(  ) 3- 2الإنتاج احليوانى :
توفر احليوانات كاملا�شية والأغنام واملاعز جمموعة من املنتجات احليوانية  ،فاملا�شية تربى
للحومها و�ألبانها وم�شتقات �ألبانها  ،والأغنام تربى ل�صوفها وحلومها وكذلك املاعز .
ويرتبط ارتفاع ا�ستهالك منتجات احليوان من حلوم و�ألبان وم�شتقاتها بالدول املتقدمة .
فاحليوان يعترب �أف�ضل م�صدر للربوتني ولكن منتجات احليوان تعترب مكلفة لعدد كبري من �سكان
العامل  ،مما يدفع للجوء مل�صادر الربوتني النباتية مثل  :البقوليات وغريها .
وهنالك م�صادر �أخرى للربوتني احليوانى تتمثل يف الأ�سماك والطيور والبي�ض وهى ت�شكل
ن�سبة كبرية من جملة ما ت�ستهلكه �شعوب الدول النامية .
على �أى جمموعة يطلق ا�سم اللحوم احلمراء واللحوم البي�ضاء ؟
( �أ ) احليوانات :
( )1الأبقار :
وميكن تق�سيمها ح�سب الغر�ض من تربيتها �إىل � :أبقار اللحوم والأبقار التى تربى لإنتاج
الألبان وم�ستخرجاتها .
وتربى �أبقار اللحوم يف �أقاليم احل�شائ�ش  .و�أكرب دولة من حيث عدد �أبقار اللحوم هى
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الواليات املتحدة  ،ويربى معظمها يف منطقة الغرب الأو�سط يف مراعى م�سورة ولكنها تر�سل
ملنطقة الزراعة املختلطة لت�سمينها باحلبوب الغذائية خا�صة الذرة ال�شامية  .وتتمثل املناطق
الأخرى يف تربية �أبقار اللحوم يف الأرجنتني و�أروجواى والبلدان امل�ستقلة حديثاً ( دول
االحتاد ال�سوفيتى ال�سابقة ) وا�سرتاليا ونيوزيلندا  .و�أكرب الدول امل�صدرة للحوم هى الأرجنتني
واروجواى وا�سرتاليا  ،وتتجه ال�صادرات �إىل ال�سوق الأوربية .
وت�سود تربية الأبقار للح�صول على االلبان وم�شتقاتها يف املناطق الرطبة الباردة يف املنطقة
املعتدلة حيث يجود منو احل�شائ�ش  .و�أهم هذه املناطق هى اململكة املتحدة  ،ودول �شمال غرب
�أوربا ونيوزيلندا واجلزء اجلنوبى الأق�صى من �أ�سرتاليا و�شمال �شرق الواليات املتحدة واجلزء
املجاور لها يف كندا  ،وتركز بع�ض الأجزاء يف هذه املناطق على �إنتاج الألبان للمدن بينما
تركز الأجزاء االخرى البعيدة من املدن على �صناعة منتجات الألبان كالق�شدة والزبد واجلنب
( نيوزيلندا )  .وتقوم بذلك �أي�ضاً بع�ض البلدان التى يتوافر فيها فائ�ض من الألبان كفرن�سا
و�سوي�سرا والدينمارك وهولندا .
( )2الأغنام :
توفر االغنام ال�صوف واللحوم  ،ولكنها تربى يف الغالب لإنتاج ال�صوف  .وميكن تربيتها يف
�أنواع متعددة من املناخات ب�شرط �أن تكون مناطقها جيدة يف �صرف املياه  .وتربى الأغنام يف
املناطق التالية :
اجلزر الربيطانية وجبال االبنني يف �إيطاليا وه�ضبة املزيتا يف �أ�سبانيا و�شبه جزيرة البلقان .
دول و�سط �آ�سيا وه�ضبة �إيران واملناطق اجلافة الو�سطى من ال�صني .
وتربى الأغنام يف معظم هذه املناطق ل�صوفها  ،وتوجد �أعداد كبرية من الأغنام يف ا�سرتاليا
ونيوزيلندا للحومها  .وتعترب نيوزيلندا �أهم الدول امل�صدرة للحوم ال�ضان .
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( ب) اال�سماك :

البحر هو امل�صدر الثانى لغذاء الإن�سان بعد الرتبة  .ويتم احل�صول على معظم الأ�سماك من
البحار التى تغطى الأر�صفة القارية  ،فهذه الأر�صفة تعج بالأ�سماك  ،وخا�صة يف املياه الباردة
يف العرو�ض الو�سطى واملعتدلة  .واملياه املدارية غنية �أي�ضاً باحلياة البحرية  ،ولكن معظم �أحيائها
غري م�ست�ساغة عند االكل .
ما املق�صود بالآتى :
الأر�صفة القارية – العرو�ض الو�سطى والعليا ؟
ومعظم الأ�سماك التى يتم ا�صطيادها ت�أتى من �سواحل �شمال غرب اوربا ( ال�شكل
 ) 6 – 2وخا�صة بحر ال�شمال ال�ضحل واملياه الآي�سلندية والرنويجية � .أما م�صايد ن�صف الكرة
اجلنوبى ف�أقل �أهمية يف �إنتاج اال�سماك  ،ماعدا ال�سواحل الغربية لأمريكا اجلنوبية  .وتعترب بريو
�أكرب الدول من ناحية كمية اال�سماك التى ت�صطاد  ،ولكن معظم �إنتاجها يدخل يف ت�صنيع
املخ�صبات .

1
الإنتاج العاملى من الأ�سماك يف
يدخل
4
�صناعة املخ�صبات وميثل الباقى غذا ًء لالن�سان .
وي�ستهلك معظم الإنتاج من الأ�سماك طازجاً  ،وال يدخل �إال القليل منها يف التجارة
الدولية ك�أ�سماك معلبة مثل التونة وال�سلمون وال�ساردين والأ�سماك ال�صدفية  .كذلك ت�صدر
بع�ض الأ�سماك على هي�أة خم�صبات  ،وخا�صة من دول �أمريكا اجلنوبية مثل بريو وكولومبيا
واالكوادور .
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ال�شكل (  : ) 6 - 2مناطق �صيد الأ�سماك يف العامل

البحار واملحيطات

مناطق �صيد الأ�سماك
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�أ�سئلة :

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ماذا نق�صد باالنتاجية ؟
مب ميتاز القمح عن الأرز من ناحية االنت�شار والتجارة الدولية ؟
ما الفرق بني القمح الربيعى والقمح ال�شتوى ؟
ماذا نق�صد باملحا�صيل ال�صناعية ؟ �أعط �أمثلة لهذه املحا�صيل ؟
اذكر ال�شروط الطبيعية لإنتاج القطن .
ما ال�شروط الطبيعية املرتبطة بانتاج كل من � :أبقاراللحوم – �أبقار الألبان وم�ستخرجاتها
 ،حلوم و�صوف الأغنام ؟
علل ملا ي�أتى :
تنتج قارة �آ�سيا  ٪46من �إنتاج احلبوب يف العامل ومع ذلك فهى ت�ستوردها .
يعتمد معظم �سكان العامل على الربوتني النباتى .
يحدد عامل القرب �أو البعد من الأ�سواق �أنواع منتجات االلبان .
رغم غنى البحار املدارية باحلياه احليوانية �إال � ّأن �أهميتها قليلة كم�صدر للأ�سماك .
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(  ) 4 - 2الإنتاج املعـــدين
عدِّ د �أهم املعادن يف ال�سودان و�إفريقيا واملناطق التى توجد فيها .
�أهمية املعادن :

�أ�صبحت املعادن متثل الأ�سا�س للح�ضارة ال�صناعية املعا�صرة  ،كما تعد املعادن من �أهم عنا�صر
التجارة العاملية  ،وقد �ساعد على ذلك �أن معظم انتاج العامل من املعادن يرتكز يف دول مل تقطع
�شوطاً طوي ًال يف ال�صناعة  ،لذا ت�صدر معظم انتاجها �إىل الأ�سواق العاملية على �شكل مواد خام .
وفيما يلى نتناول درا�سة كل من  :احلديد  ،النحا�س  ،الأملونيوم  ،ب�شئ من التف�صيل .

احلديد :

يعد احلديد من �أهم املعادن يف العامل  ،وقد بد�أ التطور الكبري يف �صناعة احلديد عندما
ا�ستخدم الفحم احلجرى بد ًال عن الفحم النباتى يف �أوائل القرن ال�سابع ع�شر يف اجنلرتا .
وي�أتى احلديد يف الوقت احلا�ضر يف مقدمة املعادن امل�ستخدمة يف ال�صناعة ل�سهولة ا�ستخراجه
من باطن الأر�ض  ،ورخ�ص ثمنه مقارنة باملعادن الأخرى  ،بجانب �سهولة �سحبه وت�شكيله .

( �أ ) �أهم مناطق انتاج احلديد اخلام يف العامل :
حتتل رو�سيا االحتادية املركز الأول يف انتاج خام احلديد ( حواىل  ٪27من انتاج العامل )
حيث ي�ستخرج من منطقة �أوكرانيا وجبال �أورال ومن حول بحرية بيكال  ،ثم الربازيل يف املركز
الثانى ( ، )٪17وحتتل كل من ا�سرتاليا وال�صني املركز الثالث بحواىل ( )٪11لكل  ،وت�أتى
الواليات املتحدة يف املركز الرابع ( ، )٪9.5يف حني التزيد م�ساهمة دول �أوربا عن ( )٪10من
�إنتاج العامل من خام احلديد ( ال�شكل . ) 7 - 2
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( ب ) �أنواع خامات احلديد :
من الأنواع الكثرية خلامات احلديد  ،هناك �أربعة �أنواع ي�ستخرج منها احلديد بكمية ذات
قيمة اقت�صادية وهى  :املاجنتايت  ،وهو �أجودها الرتفاع ن�سبة احلديد فيه ( حواىل  ، ) ٪72يليه
الهيماتايت ( حواىل  ، )٪70ثم الليمونايت ( حواىل  ، )٪60فال�سيدرايت ( حواىل . )٪48
( ﺟ ) التجارة الدولية خلام احلديد :
يدخل من خام احلديد يف التجارة الدولية حواىل ( )٪33من جملة االنتاج العاملى
 ،حيث تت�صدر كندا دول العامل امل�صدرة للحديد اخلام (  ، )٪15يليها دول الكمومنولث
الرو�سى ( ، )٪12ومثلها ال�سويد  ،ثم فرن�سا وفنزويال  .بينما ي�أتى يف مقدمة الدول امل�ستوردة
خلامات احلديد كل من الواليات املتحدة ( ، )٪21و�أملانيا ( ، )٪18واليابان ( ( ، )٪17ال�شكل
(.)8-2
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كندا
دول الكمونويلث الرو�سي
دول �أخرى
ال�سويد
فرن�سا

( �أ ) �أهم الدول امل�صدرة للحديد

الواليات املتحدة

دول �أخرى

املانيا
بلجيكا ولوك�سمبورج
اليابان

( ب ) �أهم الدول امل�ستوردة للحديد

(  : ) 8 - 2التجارة الدولية للحديد اخلام
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الأ�سئلة :
( )1علل ملا ي�أتى :
( �أ ) تعد املعادن من �أهم مواد التجارة الدولية .
(ب) ي�أتى احلديد يف مقدمة املعادن امل�ستخدمة يف ال�صناعة .
(ﺟ ) يعترب املاجنتايت �أجود �أنواع خامات احلديد .
( )2اكتب عن التجارة الدولية خلام احلديد م�ستعر�ضاً �أهم الدول امل�صدرة وامل�ستوردة .
( )3ار�سم خريطة كروكية لل�سودان  ،وبا�ستخدم الرموز املنا�سبة بني توزيع املعادن املهمة يف ال�سودان .
( )4حدد مناطق �إنتاج احلديد يف العامل من الأطل�س .
النحا�س :

النحا�س �أقدم املعادن التى قام الإن�سان با�ستغاللها  .وال زال ميثل الآن معدناً �أ�سا�سياً يف
بع�ض ال�صناعات ك�صناعة الكهرباء مث ًال  .وهو ينتح يف الواليات املتحدة ( ٪16.4من انتاج
العامل ) حيث مي تعدينه يف املناطق الغربية وال�شرقية  ،ويف رو�سيا االحتادية ( )٪14.2ي�ستخرج
من و�سط وجنوب جبال �أورال  ،ومن جنوب و�شمال بحرية بيكال � ،أما زامبيا ( ذات املركز
الرابع عاملياً والأول �إفريقيا ) ترتكز فيها خامات النحا�س يف نطاق يعرف بحزام النحا�س الذي
ي�شمل الأجزاء ال�شمالية ال�شرقية من زامبيا وميتد حتى جنوبى جمهورية الكنغو الدميقراطية .
ويف �أوربا تت�صدر بولندا دول القارة ( ، )٪4.4ويف �آ�سيا ت�أتى الفلبني يف مقدمة الدول املنتجة
للنحا�س ( ( )٪3.2ال�شكل . ) 9 – 2
التجارة الدولية للنحا�س :

معظم الدول املنتجة خلام النحا�س ت�صدره خاماً لعدم توافر امل�صاهر فيها  ،كالفلبني التى
ت�صدر حواىل ( )٪40من �صادرات خام النحا�س يف العامل  ،وزامبيا التى ت�أتي يف املركز الثانى
( ، )٪18و�شيلى التى حتتل املركز الثالث (. )٪15
وتت�صدر �أملانيا الدول امل�ستوردة للنحا�س ( ، )٪16.4والواليات املتحدة يف املركز الثانى
( ، )٪11.2وفرن�سا يف املركز الثالث ( )٪10.5ثم بلجيكا وبريطانيا واليابان .
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ال�شكل ( � : ) 9 - 2أهم مناطق �إنتاج النحا�س والبوك�سيت ( خام الأملنيوم )

النحا�س

بوك�سيت ( خام الألومنيوم
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الأملنيوم :
من �أى اخلامات ي�ستخرج معدن الأملنيوم ؟
اذكر بع�ض ال�صناعات التى يدخل فيها الأملنيوم .
يعد الأملنيوم �أكرث املعادن الفلزية انت�شاراً يف الق�شرة الأر�ضية ( ، )٪8لكنه مل ي�ستخدم �إال
حديثاً بعد �أن متكن الإن�سان من ا�ستخال�صه من خاماته  ،وذلك ل�صعوبة ا�ستخال�ص الأملنيوم
من خاماته التى �أهمها البوك�سيت .
ولقد بد�أ ا�ستخدام الأملنيوم يف �صناعة الأدوات املنزلية لكونه مو�صل جيد للحرارة  ،وخلفة
وزنه  ،وعدم احتوائه على مواد �سامة كالنحا�س  ،ثم دخل الأملنيوم يف �صناعة ال�سفن والطائرات
ويف �صناعة مواد البناء .
( �أ ) الإنتاج العاملى من البوك�سيت :
تنتج ا�سرتاليا حواىل ( )٪30من االنتاج العاملى من البوك�سيت  ،ت�أتى بعدها غينيا
( ، )٪16.7جامايكا ( ، )٪10وبذلك ف�إن الدول الثالث ( ا�سرتاليا وغينيا وجامايكا ) تنتج
�أكرث من ن�صف انتاج العامل ( ال�شكل . ) 9 - 2
( ب ) االنتاج العاملى للأملنيوم :
ترتبط �صناعة الأملنيوم بتوفري الطاقة الكهربائية �أكرث من ارتباطها بوجود البوك�سيت
( ملاذا ؟ )  ،مما جعل الواليات املتحدة ت�شغل املركز الأول ( ٪20من �إنتاج العامل من
الأملنيوم )  ،تليها رو�سيا االحتادية ( ، )٪12.5وكندا يف املركز الثالث (. )٪6.2
( ﺟ ) التجارة الدولية للأملنيوم :
يدخل من الأملنيوم حواىل ( )٪40من �إنتاجه العاملى يف التجارة الدولية  ،حيث ت�ساهم
كندا بحواىل ( )٪30من �صادراته  ،تليها الواليات املتحدة ثم الرنويج وفرن�سا � .إال �أن الواليات
املتحدة ت�ستورد حواىل  ٪25من �صادرات العامل من الأملنيوم لت�صديره �إىل حلفائها خا�صة من
الدول الأوربية  ،تليها بريطانيا و�أملانيا ( ال�شكل . ) 9 – 2
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( ) 5 - 2م�صادر الطاقة
ع ِّدد م�صادر الطاقة .
حتدث عن �أهمية الطاقة بالن�سبة لعامل اليوم .
الطاقة وم�صادرها :
للطاقة دور كبري يف التقدم احل�ضارى  ،والتو�سع العمرانى  ،وحركة النقل الوا�سعة  ،وارتفاع
م�ستوى املعي�شة  ،الرتباطها بكل جوانب الن�شاط الب�شرى .
وتعد الطاقة ع�صب ال�صناعة احلديثة � ،أما قبل الثورة ال�صناعية يف القرن الثامن ع�شر فلم
يكن للطاقة ت�أثري يذكر على توزيع ال�صناعة .

وتتعدد م�صادر الطاقة �إذ منها  :املجهود الع�ضلى للإن�سان
واحليوان  ،وقوة اندفاع املياه  ،والرياح  ،والفحم النباتى ،
بجانب حطب الوقود ( الذي كان ميثل �أهم م�صادر الطاقة
امل�ستخدمة يف العامل قبل الثورة ال�صناعية)  ،بالإ�ضافة
�إىل الطاقة احلفرية امل�ستخرجة من باطن الأر�ض كالفحم
والبرتول والغاز الطبيعى .
ومن م�صادر الطاقة  ،الطاقة الكهربائية ( املائية �أو
احلرارية)  ،والطاقة ال�شم�سية،والطاقة التىميكن �إنتاجها
من حركات املد واجلزر والأمواج  ،والطاقة النووية .
ويعد احلطب والفحم النباتى من �أهم م�صادر الطاقة امل�ستخدمة يف ال�سودان ( حواىل ٪84
من الطاقة امل�ستغلة)  ،بينما متثل املواد البرتولية (حواىل  ، ) ٪13و ت�شري الدرا�سات �إىل �أن كمية
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الطاقة امل�ستغلة حالياً بال�سودان التفى بحاجة التنمية االقت�صادية املرجوة  ،مما ي�ستدعى تخطيطاً
متكام ًال يهدف �إىل اال�ستغالل الأمثل مل�صادر الطاقة املتاحة بالبالد ويف مقدمتها البرتول والغاز
الطبيعى  ،بجانب م�ساقط املياه ( التى ي�صل تقدير املتوافر منها �إىل �أكرث من  3000ميجاواط
وامل�ستغل منها حالياً حواىل  ٪10فقط )  ،والعمل على تطوير م�صادر الطاقة البديلة مثل الطاقة
ال�شم�سية وطاقة الرياح وطاقة املخلفات الزراعية واحليوانية .
 ما �أهم م�صادر الطاقة امل�ستخدمة يف ال�سودان ؟ ا�شرح كيفية اال�ستغالل الأمثل مل�صادر الطاقة بال�سودان .و�سنتعر�ض فيما يلى لأهم م�صادر الطاقة املتمثلة يف الفحم احلجرى  ،والغاز الطبيعى  ،والطاقة
النووية  .حيث تت�ضح �أهمية كل من م�صادر الطاقة هذه من خالل ( ال�شكل . ) 10 – 2
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ال�شكل (  : ) 10 - 2الن�سبة املئوية مل�ساهمة م�صادر الطاقة
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(  ) 1الفحم احلجرى :

 ماذا تعرف عن الفحم احلجرى من حيث :طريقة تكوينه � ،أنواعه  ،ا�ستخداماته ؟
ُعرف الفحم احلجرى منذ وقت طويل يف �شمال غرب �أوربا وكان ا�ستخدامه قا�صراً
على التدفئة والطهى � ،أما ا�ستخدامه كم�صدر للطاقة فقد ت�أخر حتى عام  1769م عندما
اكت�شفت قوة البخار واخرتعت الآلة البخارية  ،وبنهاية القرن التا�سع ع�شر �أ�صبح الفحم
امل�صدر الرئي�س للطاقة .

والفحم احلجرى هو عبارة عن بقايا نباتات طبيعية ترجع
�إىل الع�صور اجليولوجية القدمية  ،وقد غمرت باملياه
عند �شواطئ البحار ومبرور الوقت تر�سبت مواد من
الرمال واحل�صى �أو احلجر اجلريى فوق النباتات
الطبيعية  ،ونتيجة للتفاعالت الكيميائية وال�ضغط
ال�شديد حتولت النباتات املرتاكمة �إىل فحم حجرى .

( �أ ) االنتاج العاملى للفحم احلجرى :

ت�ساهم الواليات املتحدة بحواىل (  ) ٪20من انتاج العامل  ،ورو�سيا االحتادية بحواىل
(  ، ) ٪18وال�صني بحواىل ( ( )٪16ال�شكل . ) 11 - 2
ترتكز �أهم حقول الفحم بالواليات املتحدة يف منطقة الأبال�ش  ،ومرتفعات الروكى  ،بجانب
ال�سهول الو�سطى � ،أما رو�سيا االحتادية في�أتى �إنتاجها من �أوكرانيا وجبال الأورال  ،وال�صني ي�أتى
�إنتاجها من حقول من�شوريا ومن الن�صف الغربى لل�صني .

( ب ) جتارة الفحم احلجرى الدولية :

ي�ساهم الفحم يف التجارة الدولية بحواىل (  ) ٪ 7فقط من جملة انتاجه العاملى  ،وتعترب
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ال�شكل (  ) 11 - 2مناطق �إنتاج الفحم احلجري

الفحم احلجري

الدول املنتجة
الواليات املتحدة
رو�سيا
ال�صني
بولندا
اململكة املتحدة
دول �أخرى
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( �أ ) �أهم الدول امل�صدرة للفحم احلجري يف العامل
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اليابان

فرن�سا

ايطاليا

�أملانيا

الدمنارك

(ب) �أهم الدول امل�ستوردة للفحم احلجري يف العامل
ال�شكل ( )12 - 2التجارة الدولية للفحم احلجري يف العامل
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الواليات املتحدة وا�سرتاليا وجنوب �إفريقيا الدول الرئي�سة امل�صدرة للفحم احلجري يف العامل .
وتعد اليابان وفرن�سا و�إيطاليا وكندا الدول الرئي�سة امل�ستوردة للفحم احلجري باعتبارها دو ًال
�صناعية وال يكفيها انتاجها من الفحم .
�أما �أملانيا واململكة املتحدة وهولندا وبلجيكا فت�ستورد الفحم احلجري من الواليات املتحدة
لأن ا�سترياده �أقل تكلفة من �إنتاجه يف هذه الدول ( ال�شكل . ) 12 - 2
�أ�سئلة :
(  ) 1علل ملا ي�أتى :
( �أ ) رغم وجود الفحم يف كل من �أملانيا وهولندا وبلجيكا � ،إال �أن هذه الدول ت�ستورد
الفحم من الواليات املتحدة وال ت�ستخرجه من �أرا�ضيها .
(ب) ُعرف الفحم احلجري منذ وقت طويل � ،إال �أنه مل ي�ستخدم كم�صدر للطاقة �إال يف
عام 1769م .
(  ) 2ما املق�صود بالطاقة احلفرية ؟
(  ) 3م�ستعيناً بالأطل�س  ،حدد �أهم الدول املنتجة للفحم احلجري يف العامل  ،مع تو�ضيح �أهم
مناطق انتاجها .
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(  ) 2البرتول :
اذكر �أهم الدول املنتجة للبرتول يف العامل .
توجد حقول البرتول عادة يف طبقات ال�صخور الر�سوبية .

ويرجع تكوين البرتول �إىل حتلل املواد الع�ضوية النباتية
�أو احليوانية التى طمرت حتت روا�سب عظيمة ال�سمك عرب
ماليني ال�سنني  ،حتت �ضغط وحرارة �شديدين مما �أدى
�إىل تكوين زيت البرتول .
وتتوقف درجة جودة البرتول على طريقة تكوينه  ،ذلك ح�سب م�ستوى ال�ضغط واحلرارة
التى تعر�ض لها  ،واملياه اجلوفية التى تت�سرب �إىل طبقاته  ،كما ترتبط جودة البرتول بطبيعة املواد
النباتية واحليوانية التى حتللت .

ورغم تنوع م�صادر الطاقة �إال �أن البرتول ي�أتى يف مقدمة
هذه امل�صادر لنظافته  ،وارتفاع طاقته احلرارية  ،و�سهولة
وتعدد و�سائل نقله .
ويحتاج البرتول �إىل ا�ستثمارات �ضخمة وخربة عالية  ،ولذلك تدفقت ر�ؤو�س الأموال
واخلربة من الدول املتقدمة �إىل الدول البرتولية النامية لت�ستثمر يف �صناعة البرتول  ،ف�أ�صبحت
عدة �شركات ر�أ�سمالية �ضخمة ت�سيطر على �صناعة البرتول يف العامل خا�صة من الواليات
املتحدة وبريطانيا وفرن�سا وكندا .
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ع ِّدد �أ�سماء ال�رشكات الأجنبية العاملة يف جمال البرتول يف ال�سودان .
يعد البرتول �أهم م�صادر الطاقة امل�ستخدمة حالي ًا يف العامل  .علل .

( �أ ) تكرير البرتول :
ماذا نق�صد بتكرير البرتول ؟

توجد معظم معامل تكرير البرتول قرب �أ�سواق اال�ستهالك مثل م�صفاة اخلرطوم( اجليلي )
يف ال�سوران  ،وبع�ض املعامل قرب منابع البرتول مثل عبادان يف ايران وال�سوي�س يف م�صر .
والبرتول يف العامل ثالثة �أنواع  ،النوع ال�شمعى وهو �أجودها جميعاً �إذ ي�ستخل�ص منه البنزين
والكريو�سني بن�سب كبرية  ،والنوع الأ�سفلتى وهو �أرد�ؤها حيث يتخلف منه بعد تكريره ن�سبة
كبرية من الأ�سفلت � ،أما الثالث فهو و�سط بني النوعني ال�سابقني  ،وم�شتقاته الثقيلة هى ال�شمع
والأ�سفلت بن�سب متفاوته .
ما �أجود �أنواع البرتول ؟ وملاذا ؟
( ب) مراكز انتاج البرتول يف العامل :
حتتل منطقة ال�شرق الأو�سط املركز الأول يف العامل ( ٪34.8من الإنتاج العاملى )  ،تليها
رو�سيا االحتادية وال�صني و�أوربا ال�شرقية (  ) ٪23ثم الواليات املتحدة وكندا ( ، ) ٪18وافريقيا
( ، )٪9و�أمريكا اللآتينية ( ، )٪7.9ثم �أوربا (. ) ٪2.7
وقد برزت املنطقة العربية بني املراكز الرئي�سة املنتجة للبرتول منذ عام  ، 1960وي�أتى الإنتاج
من كل من ال�سعودية والكويت وقطر وعمان والعراق ودولة االماراتالعربية وليبيا واجلزائر وم�صر
وال�سودان .
و�سم وبينّ عليهاحقول البرتول .
�أر�سم خريطة كروكية لل�سودان ِ
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( ﺟ ) احتياطى البرتول يف العامل :

تتغري كمية االحتياطى من زيت البرتول من عام لآخر تبعاً لالكت�شافات اجلديدة من ناحية
وحجم اال�ستهالك من ناحية �أخرى .
وحالياً ف�إن ال�سعودية متتلك �أكرب ن�سبة احتياطى للبرتول  ،تليها كندا ثم �إيران ثم العراق
ثم الكويت ودولة الأمارات العربية و فنزويال ثم رو�سيا ثم ليبيا ثم نيجريا  ،وبذلك ف�إن دول
اخلليـج العربـى متتلك �أكرث مـن ن�صـف احتياطـى العالـم من البتـرول تقريباً .
( د ) مناطق ا�ستهالك البرتول الرئي�سة يف العامل :

ترتكز مناطق ا�ستهالك البرتول الرئي�سة يف كل من الواليات املتحدة ورو�سيا االحتادية
واليابان ودول غرب �أوربا .
�أما منطقة ال�شرق الأو�سط ف�إن ا�ستهالكها من البرتول حمدود ومعظم �إنتاجها للت�صدير
( جدول رقم . ) 1
جدول رقم (� : )1أهم الدول يف �إنتاج وا�ستهالك البرتول .
الدولة
رو�سيااالحتادية
ال�سعودية
الواليات املتحدة
املك�سيك
فنزويال

االنتاج
(بالألف برميل)يومياً

الدولة

12263
9818
8604
2336
2071

الواليات املتحدة
رو�سيا االحتادية
اليابان
�أملانيا
ال�صني
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اال�ستهالك
( بالألف برميل)
يومياً
15954
9000
4800
2100
1800

٪
36
32
28
24
20
16
12
8
4

٪
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

فنزوال ال�سعودية �إيران الكويت ليبيا دول �أخرى
( �أ ) الدول امل�صدرة للبرتول

اليابان ايطاليا اململكة فرن�سا �أملانيا دول �أخرى
املتحدة
( ب ) الدول امل�ستوردة للبرتول
ال�شكل ( ) 13 - 2التجارة الدولية للبرتول
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التجارة الدولية للبرتول :

معظم البرتول املتجه للأ�سواق العاملية يخرج من ثالث مناطق رئي�سة هى :
( )1منطقة ال�شرق الأو�سط ( الدول العربية و�إيران ) .
(�	)2أمريكا الالتينية ( فنزويال  ،كولومبيا � ،إكوادور  ،واملك�سيك ) .
( )3مناطق متفرقة يف غرب �أفريقيا ( نيجرييا وجابون )  ،وجنوبى �آ�سيا ( �أندوني�سيا
وبروناى ) � ( ،أنظر ال�شكل ) 13 - 2
�أ�سئلة :
( )1كيف يتكوين زيت البرتول ؟
( )2تتوقف درجة جودة البرتول على طريقة تكوينه  .ا�شرح .
( )3اذكر �أهم الدول العربية والإ�سالمية �إنتاجاً وت�صديراً للبرتول .
(� )4أكتب عن الأثر االقت�صادى وال�سيا�سى للبرتول يف ال�سودان بعد دخول البالد الإنتاج
التجارى والت�صدير .
( )5ار�سم خريطة كروكية لل�سودان ثم بني عليها �أهم مناطق انتاج البرتول  ،وخطوط �أنابيب
البرتول احلالية .
( )6اكتب عن التجارة الدولية للبرتول م�ستعر�ضاً �أهم مناطق الت�صدير و�أكرب مناطق
اال�ستهالك
( )7ار�سم خريطة كروكية للعامل ثم و�ضح عليها �أهم مناطق انتاج البرتول .
( )8علل ملا ي�أتى :
�أ  .تختلف كمية االحتياطى العاملى من البرتول من وقت لآخر .
ب .حتتكر �صناعة البرتول يف العامل �شركات من الدول املتقدمة �صناعياً .
جـ .تعد منطقة ال�شرق الأو�سط ( �أهم مناطق انتاج البرتول يف العامل ) من �أقل املناطق
ا�ستهالكاً للبرتول .
د � .إنتاج البرتول يف الدول العربية يعترب �سالحاً �ضدها .
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(  ) 3الغاز الطبيعى :

ماذا تعرف عن الغاز الطبيعى ؟
يعد الغاز الطبيعى من م�صادر الطاقة الرئي�سة يف عاملنا املعا�صر  ،وي�ساهم بحواىل ( )٪18
من جملة الطاقة امل�ستغلة يف العامل  ،وبذلك جاء يف املركز الثالث بعد البرتول ( ، )٪45.6
والفحم احلجري (. )٪30.6
�إال �أن الغاز الطبيعى ي�شهد حالياً تزايداً يف ن�سبة ا�ستهالكه يف خمتلف �أقاليم العامل  ،ويرجع
ذلك �إىل عدة �أ�سباب منها  :ارتفاع طاقته احلرارية التى تفوق طاقة الفحم والطاقة الكهربائية ،
كما يتميز الغاز الطبيعى بنظافة احرتاقه  ،وانخفا�ض تكلفة ا�ستخراجه  ،و�سهولة نقله من مناطق
الإنتاج �إىل �أ�سواق الت�صريف .
ويوجد الغاز الطبيعى ذائباً يف البرتول �أو منفرداً يف مكان خا�ص به  ،ف�إن كان ذائباً يف البرتول
تف�صل امل�شتقات البرتولية عن الغاز الطبيعى ثم ينقل الغاز اجلاف �إىل مناطق اال�ستهالك
بعد ت�سييلة غالباً � .أ ّما الغاز الطبيعى الذى يوجد بعيداً عن حقول البرتول فيتميز بانتاجه
حتت �ضغوط عالية ت�ساعد على تو�صيله ب�سهولة �إىل مناطق اال�ستهالك عرب خطوط الأنابيب ،
وب�إمكانية التحكم يف الإنتاج ح�سب احتياجات ال�سوق .
ي�شهد ال�سودان حالياً تو�سعاً يف ا�ستهالك الغاز الطبيعى  .علل .
للغاز الطبيعى مميزات �أدت �إىل تنامى معدالت ا�ستهالكه يف العامل  .و�ضح بالتف�صيل .
�أهم مناطق �إنتاج الغاز الطبيعى يف العامل :
ت�أتى رو�سيا االحتادية يف مقدمة الدول املنتجة للغاز الطبيعى ( ٪33من االنتاج العاملى ) ،
ومثلها الواليات املتحدة  ،و�إذا �أ�ضفنا �إليهما هولندا (  ، ) ٪5.1وكندا (  ، )٪5.1ف�إن انتاج
الدول الأربع ي�صل  ٪76.2من الإنتاج العاملى.
ومعظم �إنتاج رو�سيا االحتادية ي�أتى من رو�سيا الأوربية وو�سط �آ�سيا  ،وتوجد �أهم حقول
الواليات املتحدة يف تك�سا�س � ،أما يف بحر ال�شمال فيوجد الغاز الطبيعى يف املياه االقليمية
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الهولندية والربيطانية  ،ويف كندا يوجد يف والية الربتا .
وتعد َق َطر �أهم الدول العربية �إنتاجاً للغاز بعد اكت�شاف املناطق الغنية يف ال�شمال وتليها
ال�سعودية واجلزائر وم�صر وال�سودان .
والواليات املتحدة ت�ستهلك حواىل (  ٪60من اجماىل الغاز الطبيعى امل�ستهلك يف العامل )
ت�أتى بعدها رو�سيا االحتادية ( . ) ٪20
(  ) 4الطاقة الكهربائية :

 ما �أنواع الطاقة الكهربائية ؟ ما �أرخ�ص نوع من �أنواع الكهرباء ؟ وملاذا ؟الطاقة الكهربائية من م�صادر الطاقة املهمة رغم قلة ا�ستهالكها ( حواىل  ٪6من جملة
الطاقة امل�ستغلة يف العامل )  ،فهى �إما م�شتقة من م�صادر �أولية مثل الفحم �أو البرتول �أو الغاز
الطبيعى �أو الطاقة النووية �أو قوة الرياح �أو تعتمد على امل�ساقط املائية .
وتتميز الطاقة الكهربائية برخ�صها ومالءمتها لأغرا�ض الإ�ضاءة وت�شغيل املحركات
وللأغرا�ض املنزلية ويف ت�شغيل القطارات  ،كما تنا�سب ال�صناعات التى حتتاج �إىل طاقة
حرارية عالية كالنحا�س والأملنيوم و�صناعة الأ�سمدة  ،كما تتميز الطاقة الكهربائية ب�سهولة
نقلها عرب الأ�سالك .
والطاقة الكهربائية نوعان  :الطاقة الكهربائية التى تولد من امل�ساقط املائية  ،والطاقة
الكهربائية احلرارية .
( �أ ) الطاقة الكهربائية املائية :

تتولد نتيجة ا�ستغالل قوة �سقوط املياه يف ادارة التوربينات التى تقوم من ناحيتها
ب�إدارة املولدات لتوليد الطاقة الكهربائية  ،وامل�ساقط املائية توجد يف ال�شالالت الطبيعية ،
�أو امل�ساقط ال�صناعية بوا�سطة بناء ال�سدود واخلزانات على الأنهار كما يف خزان الر�صري�ص
على النيل الأزرق ويف �سد مروي ( ال�شكل  )14 – 2و ال�سد العاىل جنوب �أ�سوان على
نهر النيل .
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( ال�شكل � )14 – 2سد مروي
ما �أهم ال�سدود املقرتحة لتوليد الطاقة الكهربائية املائية يف ال�سودان ؟
وما جممل الكمية من الطاقة املتوقعة بعد اكتمال �إن�شاء هذه ال�سدود ؟
ما ت�صورك للتغريات االقت�صادية واالجتماعية ل�سد مروي ؟ .
( ب ) الطاقة الكهربائية احلرارية :

وهذه تعتمد على البرتول والفحم والغاز الطبيعى  ،وميثل هذا النوع حواىل (  ) ٪70من
جملة الطاقة الكهربائية يف العامل  ،فهذا النوع من الطاقة �أكرث �أهمية و�أو�سع انت�شاراً من الطاقة
الكهربائية املائية .
والعوامل التى حتدد مواقع املحطات الكهربائية احلرارية تتمثل يف مناطق اال�ستهالك
والقرب من �شبكة املوا�صالت لنقل الوقود الالزم لإدارة املحطات .
( ﺟ ) �أهم الدول املنتجة للكهرباء يف العامل :

الدول املتقدمة تت�صدر دول العامل يف انتاج الكهرباء  ،فبالإ�ضافة �إىل الواليات املتحدة
(  ٪31من جملة �إنتاج العامل )  ،توجد دول الكمونولث الرو�سى ( ، ) ٪16.1واليابان ()٪7.3
 ،و�أملانيا ( ، )٪4.7وفرن�سا ( ، )٪2.8وايطاليا ( )٪2.2وبذلك يكون انتاج الدول املتقدمة حواىل
( )٪64.1من جملة االنتاج العاملى من الكهرباء ( ال�شكل . )15 - 2
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دول �أخرى

الواليات املتحدة

دول الكمونويلث ( الرو�سي )

اليابان �أملانيا

فرن�سا

ال�شكل ( � : ) 15 - 2أهم الدول املنتجة للكهرباء يف العامل

دول �أخرى

الواليات املتحدة

كندا

النيجر

جنوب افريقيا

ناميبيا

ال�شكل ( � : ) 16 - 2أهم الدول املنتجة لليورانيوم يف العامل
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(  ) 5الطاقة النووية :
ملاذا �سميت الطاقة النووية بهذا اال�سم يف ر�أيك ؟
نالت الطاقة النووية يف ال�سنوات الأخرية اهتماماً كبرياً من الدول املتقدمة  ،وذلك ملواجهة
م�شكلة نفاد الطاقة الناجتة عن البرتول والفحم احلجري والغاز الطبيعى  ،التى تعد امل�صادر
الأ�سا�سية للطاقة يف الوقت احلا�ضر .
وقد اكت�شف العلماء بع�ض املواد ال�ستخدامها م�صادر للطاقة  ،ولأن م�صدر الطاقة يف هذه
املواد يكمن يف ذراتها فقد �سميت بالطاقة الذرية � ،أو يف نواتها وبذلك �أطلق عليها الطاقة النووية
 ،وتعتمد هذه الطاقة على املواد امل�شعة التى من �أهمها اليورانيوم والراديوم والليثيوم � ،إال �أن
اليورانيوم يعد امل�صدر الأ�سا�سى للطاقة النووية .
وت�أتى الواليات املتحدة يف مقدمة الدول املنتجة لليورانيوم (  ٪31من انتاج العامل ) ،
تليها كندا (  ، ) ٪13وجنوب �أفريقيا (  ( ، ) ٪11ال�شكل  . ) 16 - 2ومن حيث احتياطى
اليورانيوم ف�إن الواليات املتحدة متتلك (  ، ) ٪32جنوب �أفريقيا (  ، ) ٪18.5وا�سرتاليا ()٪17.5
من االحتياطي العاملي .
كما تت�صدر الواليات املتحدة دول العامل املنتجة للطاقة الكهربائية النووية ( ثلث االنتاج
العاملى )  ،تليها فرن�سا ( ، )٪12واليابان ( ، )٪10ورو�سيا االحتادية (. )٪10
الأ�سئلة :
( )1للغاز الطبيعى عدة مميزات مقارنة بغريه من م�صادر الطاقة  .عدد تلك املميزات .
( )2اكتب عن الطاقة الكهربائية املائية من حيث :
( �أ ) طريقة التوليد .
(ب) �أهم اال�ستخدامات .
( ﺟ) �أهم مناطق التوليد يف ال�سودان .
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( )3اكتب عن الطاقة الكهربائية احلرارية من ناحية :
( �أ ) ن�سبة ا�ستخدامها يف العامل بالن�سبة جلملة الطاقة الكهربائية امل�ستخدمة .
(ب) �أهم مناطق انتاجها يف العامل .
( ﺟ) �أهم حمطات التوليد يف ال�سودان .
( )4علل ملا ي�أتى :
( �أ ) تزايد االهتمام العاملى بالطاقة النووية .
(ب) �ضعف الإنتاج الكهربائى يف الدول النامية .
( )5ما الأثر االيجابي على البيئة نتيجة التو�سع يف ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف ال�سودان ؟
( )6كيف تنظر لل�صراع العاملي حول امتالك الطاقة النووية ؟
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( )6-2الإنتاج ال�صناعي

�أهمية وتطور ال�صناعة :
تعد ال�صناعة �أرقى مظاهر التطور الب�شرى يف عاملنا املعا�صر  ،وقد �ساهم االنتاج ال�صناعى يف
تغيري الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية لل�سكان  ،بجانب تغيري طبيعة املكان  .فقد �أدت ال�صناعة
�إىل ظهور ما ي�سمى « باملجتمع ال�صناعى « الذى يعي�ش معظم �أفراده يف املدن  ،ويعملون يف جمال
ال�صناعة واخلدمات بدخل مرتفع  ،وميتاز ب�صغر حجم اال�سرة  .كما �أف�ضى ظهور ال�صناعة وزيادة
االنتاج ال�صناعى �إىل التحول املهنى باالنتقال من العمل الزراعى الذى كان ي�ستوعب حواىل
( )٪90من الأيدى العاملة �إىل العمل يف قطاعى ال�صناعة واخلدمات  ،وتناق�صت ن�سبة العاملني
يف القطاع الزراعى �إىل �أقل من (  ) ٪5يف معظم الدول ال�صناعية .
وعملت ال�صناعة على حتوالت كبرية يف املكان بظهور جتمعات �صناعية �ضخمة امتدت �إليها
الطرق وال�سكك احلديدية  ،و�أن�شئت املطارات واملوانئ  ،مما جعل تنقل الركاب وال�سلع يتم
ب�سرعة و�سهولة  ،كما �أدى ا�ستغالل املـواد اخلـام خا�صة املناجم � ،إىل تغيريات يف معامل �سطح
الأر�ض  ،بجانب التقدم يف �صناعة و�سائل االت�صال التى جعلت العامل وك�أنه « منزل واحد
بحيث يتم العلم مبا يحدث فيه خالل دقائق .
وقد �أ�سهمت الدول ال�صناعية مبعظم الإنتاج ال�صناعى العاملى يف القرن التا�سع ع�شر  ،ثم
تزايد �إنتاج الواليات املتحدة تدريجياً حتى و�صل �إىل حواىل ثلث الإنتاج العاملى يف �أوا�سط
القرن الع�شرين  ،وبعد نهاية احلرب العاملية الثانية بد�أت ال�صناعة تنت�شر يف اليابان ودول جنوب
�شرق �آ�سيا خا�صة يف ال�صني وتايوان وماليزيا و�سنغافوره  ،حتى �أطلق عليها « النمور الآ�سيوية «
نظراً لقوتها االقت�صادية .
الأ�سئلة :
( )1ا�شرح املفاهيم التالية :
املجتمع ال�صناعى .
النمور الآ�سيوية .
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( )2تدنت ن�سبة العاملني يف جمال الزراعة �إىل �أقل من (  ) ٪5يف الدول ال�صناعية  .علل .
(� )3أدت ال�صناعة �إىل حتوالت مكانية كبرية  .و�ضح م�ستد ًال بالأمثلة .
الإنتاج ال�صناعى يف العامل :
الإنتاج ال�صناعى يف العامل يختلف وفقاً للمجموعات االقت�صادية الثالث يف العامل ،
فهناك الدول ال�صناعية الواقعة يف �شمال العامل وهى من �أكرب دول العامل تقدماً و�إنتاجاً لل�سلع
ال�صناعية  ،وت�ضم الواليات املتحدة وكندا وبع�ض دول �أوربا ورو�سيا االحتادية واليابان  ،ثم
الدول حديثة الت�صنيع والتى ترتكز يف جنوب �شرق �آ�سيا وت�شمل تايوان و�سنغافوره وكوريا
اجلنوبية وهوجن كوجن  ،واملجموعة الثالثة تتمثل يف الدول النامية .
وترتكز �صناعة الطائرات وال�سيارات وال�سفن والآالت الثقيلة يف الدول ال�صناعية املتقدمة
 ،وت�شتهر دول املجموعة الثانية بال�صناعات االلكرتونية والكهربائية  ،بينما ترتكز ال�صناعات
التحويلية التى حتتاج �إىل �أيدى عاملة وخربة يف الدول النامية .
�إن �سكان الدول ال�صناعية قد و�صلوا �إىل حواىل ( )٪24.5من �سكـان العامل � ،إال �أنهم
انتجوا حواىل ( )٪83من قيمة الإنتاج ال�صناعى العاملي يف عام 1993م  ،مما يعنى �أن �إنتاج
الدول النامية جمتمعة مل يزد عن ( )٪17مـن �إنتاج العالـم ( مقارنة بـ  ٪11.6يف عام 1975م
) � ،إال �أن الفرق بني الدول ال�صناعية والنامية يت�ضح عند و�ضع القيمة امل�ضافة يف االعتبار ،
حيث بلغت يف القطاع ال�صناعى يف كوريا اجلنوبية  55مليار دوالر  ،وهذا يقل كثرياً عن القيمة
امل�ضافة لل�صناعة يف الدول ال�صناعية حيث بلغت  311مليار دوالر يف �أملانيا  ،مما يظهر �أن الإنتاج
ال�صناعى يف �أملانيا وحدها يفوق انتاج الدول النامية جمتمعة .
والقيمة امل�ضافة تعنى قيمة املنتجات ال�صناعية قبل
طرحها يف ال�سوق منقو�صة من قيمة املواد الأولية
وقيمة الطاقة امل�ستخدمة يف الإنتاج .
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�أهم ال�صناعات :
ال�صناعات التحويلية ت�شتمل على جمموعة كبرية من ال�صناعات �أهمها ما يلى :
( �أ ) ال�صناعات غري املعدنية :
(� )1صناعة املواد الغذائية :
وهى من �أكرث ال�صناعات انت�شاراً حيث ال حتتاج �إىل ر�ؤو�س �أموال �ضخمة  ،وخربات
فنية عالية  ،وتعتمد على جمموعة من املواد اخلام الزراعية مثل الفواكه واخل�ضر وق�صب
ال�سكر  ،وجمموعة من املواد اخلام احليوانية مثل اللحوم والألبان والأ�سماك  ،وتقوم
�أ�سا�ساً على التجفيف �أو التعليب .
(� )2صناعة الغزل والن�سيج :
ت�شمل �صناعة اخليوط واملن�سوجات  ،وهى من �أقدم ال�صناعات التى عرفها الإن�سان
 ،كما �أنها من ال�صناعات الوا�سعة االنت�شار  ،وهى تعتمد على مواد خام زراعية مثل
القطن والكتان � ،أو مواد خام حيوانية كال�صوف واحلرير � ،أو مواد خام كيميائية مثل
النايلون واحلرير ال�صناعى .
( )3ال�صناعات الكيميائية :
وهى من �أكرث ال�صناعات وت�شكل �أ�سا�ساً لكثري من ال�صناعات جنملها يف جمموعتني :
(� )iصناعات كيميائية ثقيلة �أو �أ�سا�سية  :مثل �صناعة حام�ض الكربيتيك الذي ي�ستخدم
يف حتويل الفو�سفات �إىل �سوبر فو�سفات
(� )iiصناعات �أخرى  :ت�شمل �صناعة ال�صابون واملطاط ال�صناعى ومواد ال�صباغة
والعقاقري الطبية والبال�ستيك واملبيدات احل�شرية .
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( ب ) ال�صناعات املعدنية :

�صناعة احلديد وال�صلب :

وتعد ع�صب ال�صناعة احلديثة بل �أهم ال�صناعات كلها  ،فاحلديد وال�صلب هما �أ�سا�س
كثري من ال�صناعات  ،ك�صناعة ال�سيارات  ،والآالت  ،وال�سفن  ،وال�سكك احلديدية  ،وبناء
الكبارى  ،وامل�صانع  ،وامل�ساكن  .وتعتمد على جمموعة من املواد اخلام يف مقدمتها احلديد اخلام
والفحم احلجرى ( فحم الكوك ) واملنجنيز واحلجر اجلريى  .الأمر الذي جعل هذه ال�صناعة
كثرياً ما ترتكز حول مناجم احلديد اخلام  .ولكن الفحم قد يجذب بع�ض امل�صانع �إىل مناطقه
كما هو احلال يف اقليم الرور ب�أملانيا  ،وتكون �أجنح اقت�صادياً �إذا توافر لها الفحم واحلديد معاً مثلما
هو يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة  ،غري �أن املواد اخلام لي�ست كافية لتحديد مناطق هذه
ال�صناعات باعتبارها من ال�صناعات الثقيلة التى حتتاج �إىل ر�ؤو�س �أموال �ضخمة وخربات فنية
عالية  ،ولذلك فهى مرتبطة حالياً �إىل حد كبري بالدول املتقدمة �صناعياً .
عوامل التوطن ال�صناعي :

توجد معظم ال�صناعات بال�سودان يف �شكل جممعات �صناعية باملراكز احل�ضرية  .هات
�أمثلة لتلك املجمعات واملناطق ال�صناعية .
هناك �صناعات يتطلب �إن�شا�ؤها قربها من مناطق املواد اخلام  ،مثل �صناعة ال�سكر و�صناعة
الغزل والن�سيج و�صناعة الأ�سمنت  .اذكر �أمثلة ملناطق يف ال�سودان توجد بها تلك
ال�صناعات .
تتلخ�ص العوامل التى ت�ساعد على التوطن ال�صناعى يف  :املادة الأولية  ،واملوقع ،
وم�صادر الطاقة  ،والأيدى العاملة  ،ور�أ�س املال  ،والأ�سواق  ،والنقل  ،و�سنتناول تلك العوامل
ب�شئ من التف�صيل :

( �أ ) املادة الأولية :

ترجع املادة الأولية �إىل �أ�صل زراعى �أو مائى �أو معدنى  ،وقد تكون ن�صف م�صنعة مثل
غزل القطن وال�صوف واجللود املدبوغة  .و�إذا كانت املواد �سريعة التلف كاخل�ضر �أو الفاكهة �أو
الأ�سماك ف�إن �صناعتها تتوطن يف مناطق �إنتاجها .
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لذلك �إذا كانت املواد الأولية ثقيلة الوزن كبرية احلجم مثل ق�صب ال�سكر واحلجر اجلريى
ف�إنها تكلف كثرياً يف نقلها مما يجعل ال�صناعة تتوطن قرب املادة الأولية .
(ب) املوقع :
يتطلب توطن ال�صناعة وازدهارها �أن يكون موقع االقليم ال�صناعى مرتبطاً مبناطق املواد
الأولية  ،و�أ�سواق ت�صريف الإنتاج بطرق نقل جيدة  ،ولذلك ترتكز ال�صناعات اخلفيفة التى
ي�شتد عليها الطلب اليومى حول املدن الكربى مثل  :ال�صناعات الغذائية و�صناعة الأحذية .
�أما �صناعة تكرير البرتول فرتتبط باملوقع ال�ساحلى ما �أمكن ل�سهولة ا�ستقبال ناقالت البرتول
اخلام .
( ﺟ) م�صادر الطاقة :
بع�ض ال�صناعات حتتاج �إىل م�صادر وفرية ورخي�صة من الطاقة ك�صناعة �صهر املعادن خا�صة
�صناعة الأملنيوم  ،وقد لوحظ عدم تركز ال�صناعة قرب مناطق �إنتاج البرتول كما هو احلال
بالن�سبة للفحم وذلك ل�سهولة ورخ�ص نقل زيت البرتول .
( د ) الأيدى العاملة :
لتوافر الأيدى العاملة دور كبري يف توطن ال�صناعة خا�صة ال�صناعات الدقيقة املعقدة التى
حتتاج �إىل خربات خا�صة مثل �صناعة الآالت والأجهزة العلمية – خا�صة الدقيقة منها -
وال�ساعات  ،ورغم التقدم يف جمال املاكينة وا�ستخدام الآالت على نطاق وا�سع �إال �أن العامل
�ضرورى لإدارة هذه الآالت و�صيانتها .
( ﻫ) ر�أ�س املال :
حتتاج ال�صناعات �إىل الآالت واملعدات املعقدة غالية الثمن � ،إىل جانب احلاجة �إىل املواد
الأولية وم�صادر الطاقة والعمالة  ،لذلك تقف الدول الفقرية عاجزة �أمام قيام ال�صناعات التى
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حتتاج �إىل ر�ؤو�س الأموال الكبرية فتلج�أ �إىل اال�ستثمارات الأجنبية  ،وهذه بدورها تلج�أ �إىل
حتقيق �أكرب ربح يف �أق�صر وقت ولذلك غالباً ما تتجه �إىل ال�صناعات اال�ستهالكية .
( و) الأ�سواق :
البد لل�صناعة من �أ�سواق لت�صريف منتجاتها �سواء �أكان الت�صريف حملياً �أم خارجياً عن
طريق الت�صدير  ،ويختلف ال�سوق الداخلى من مكان لآخر تبعاً لعدد ال�سكان وقدرتهم ال�شرائية
ومدى تقدم ال�صناعة  ،ويف حالة الأ�سواق اخلارجية البد من مناف�سة الب�ضائع امل�شابهة التى
تنتجها الدول الأخرى .
( ز) النقل :
تعتمد ال�صناعة كثرياً على توافر النقل ورخ�ص و�سائله للح�صول على اخلامات و ت�سويق
الإنتاج  ،ذلك لأن اخلامات وال�سوق قد تكون بعيدة عن موطن ال�صناعة مما يتطلب قلة تكاليف
النقل  ،حتى ال ترتفع �أ�سعار ال�سلع  ،وتكون لها قوة املناف�سة يف الأ�سواق اخلارجية .
التوزيع املكانى لل�صناعة يف العامل :
( �أ ) الأقاليم ال�صناعية يف �أمريكا ال�شمالية :

يق�صد بها الأقاليم ال�صناعية يف كندا والواليات املتحدة الأمريكية  ،و من �أهمها ما يلى :

�أوال ً  :يف كندا :

( )1االقليم البحرى :

غنى بالفحم احلجرى والأخ�شاب والإنتاج احليوانى وم�صائد الأ�سماك  ،و�أهم مراكزه
ال�صناعية هاليفاك�س حيث توجد ال�صناعات اجللدية والكيميائية وتعليب الأ�سماك و�صناعة
الأخ�شاب .
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(� )2إقليم حو�ض �سنت لورن�س والبحريات العظمى :

ترتكز يف هذا االقليم �أهم �صناعات كندا كالطائرات والآالت الزراعية وال�سيارات واجللود
والأدوات املنزلية  ،لتميزه بطرق املالحة ال�سهلة والرخي�صة  ،وتوافر م�صادر الطاقة الكهربائية
املائية  ،ووجود الفحم واحلديد بالواليات املتحدة الأمريكية املجاورة .
(� )3إقليم الربارى :

مركز �إنتاج البرتول والغاز الطبيعى والفحم احلجرى والنحا�س والزنك واليورانيوم  ،وبه
�صناعات الأجهزة االلكرتونية والغذائية وال�صناعات اجللدية وتعليب اللحوم و�صناعة تكرير
البرتول .
(� )4إقليم غرب كندا :

تتوافر فيه معادن الذهب والف�ضة واليورانيوم  ،وي�صنع املواد الغذائية وال�سفن والورق
والبرتوكيميائيات والأخ�شاب والأ�سمدة .
ثانيا ً  :الأقاليم ال�صناعية يف الواليات املتحدة الأمريكية :

وتوجد يف الواليات املتحدة االقاليم التالية ( ال�شكل : ) 17 – 2

(� )1إقليم �شمال �شرق الواليات املتحدة الأمريكية :

وتتوافر يف هذا الإقليم القوى املائية واملواد اخلام  ،ويتميز مبوقعه ال�ساحلى الذى ي�ساعد
على �سهولة الأت�صال  ،وكرب حجم ال�سوق  ،مما �ساعد كثرياً على تطور ال�صناعة وتركزها فيه .
وتتميز هذه املنطقة كذلك مبهارة �سكانها  ،لذلك فقد انت�شرت فيها �صناعة ال�سيارات والآالت
الزراعية وبناء ال�سفن والأدوات الكهربائية والأ�سلحة النارية وبع�ض ال�صناعات املنزلية .
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(� )2إقليم الأبال�ش :

ي�ضم منطقتى بن�سلفانيا ال�شرقية وبن�سلفانيا الغربية  ،ويعد �أهم مراكز �صناعة احلديد وال�صلب
يف العامل  ،حيث توجد فيه �أكرب منطقة منتجة الفحم احلجري يف العامل  ،وي�شتهر الإقليم
ب�صناعة ال�سكك احلديدية والأ�سلحة النارية وغريها من ال�صناعات الهند�سية امليكانيكية  .وتعد
مدينتا �شيكاغو وديرتويت من �أهم املراكز يف هذا الإقليم .
( )3الإقليم اجلنوبى :

تقدمت ال�صناعة يف هذا الإقليم اعتماداً على الفحم احلجري ونتيجة الكت�شاف البرتول
ورخ�ص الأجور وزيادة ال�سكان  ،وتعد برمنجهام �أهم مراكز ال�صناعة حيث تقوم فيها �صناعة
احلديد وال�صلب والغزل والن�سيج وال�صناعات الكيميائية والهند�سية وامليكانيكية .
( )4الأقليم الغربى :

وهو �إقليم حديث ن�سبياً مقارنة باالقاليم ال�سابقة  .ويتميز بانتاج البرتول والفحم و�سهولة
ورخ�ص النقل  ،ولقد تركزت فيه �صناعة الأفالم ال�سينمائية يف لو�س اجنلو�س  ،واحلديد
وال�صلب يف والية يوتا  ،وال�صناعات املعدنية والكيميائية يف كليفورنيا  .ا�ضافة �إىل ما �سبق فان
تنوع املنتجات الزراعية وغنى الإقليم بالرثوة احليوانية �ساعد يف تطور ومتركز ال�صناعات الغذائية
واجللدية واخل�شبية  ،كما ي�شتهر الأقليم ب�صناعة ال�سيارات وال�سفن .
( ب) الأقاليم ال�صناعية يف �أوربا :

يعد غرب �أوربا �أقدم منطقة �صناعية يف العامل (عهد الثورة ال�صناعية)  ،وحالياً ف�إن �أ�ضخم
املناطق ال�صناعية يف �أوربا هى التى ترتبط بالفحم احلجري وت�شمل اجلزر الربيطانية وجنوب
بلجيكا و�شمال فرن�سا و�إقليم الرور يف �أملانيا ولوك�سمربج ومناطق �أوكرانيا والأورال يف رو�سيا.
ويعترب اقليم حو�ض الرور ب�أملانيا من �أكرب املناطق ال�صناعية والعمرانية يف و�سط �أوربا  .وتبلغ
م�ساحة االقليم حـواىل  4500كم ، 2وي�صل عدد ال�سكان فيه �إىل  6مليون ن�سمة يعمل
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 ٪80منهم يف ال�صناعة  .وينتج حو�ض الرور  ٪26من فحم ال�سوق الأوربية  ٪16من انتاج
الفوالذ لدول االحتاد االوروبى  .وترتكز فيه �صناعة الآالت وال�سيارات والقطارات وال�صناعات
الكيميائية ( �أنطر ال�شكل . ) 18 - 2
وهناك مناطق �صناعية تعتمد على القوى املائية �أهمها يف جنوب ال�سويد والرنويج والنم�سا
ومنطقة الألب الفرن�سية و�سوي�سرا و�شمال ايطاليا  .كما �أن هناك مناطق �صناعية ترتبط باملدن
املهمة مثل لندن وباري�س وهى تعتمد على ال�سوق امل�ستهلك واخلربة والعمالة و�سهولة النقل ،
ومعظمها �صناعات ا�ستهالكية .
وتعد �صناعة احلديد وال�صلب �أهم �صناعات القارة حيث ترتبط بها �صناعة ال�سفن ( يف
بريطانيا بنيوكا�سل وو�سط ا�سكتلندا )  ،وال�صناعات الهند�سية و�صناعة الآالت القاطعة ( يف
برمنجهام و�شيفلد بربيطانيا و�شمال فرن�سا )  ،و�صناعة الآالت والقاطرات ( يف �إقليم الرور
و�سيليزيا ويف �أوكرانيا)  ،وال�صناعات الكيميائية ( يف اقليم الرور ب�أملانيا ويف بريطانيا ) .
وتنت�شر �صناعة غزل ون�سيج ال�صوف يف ( يورك�شري ) بربيطانيا ويف �شمال رو�سيا االحتادية ،
وتعتمد �صناعة غزل ون�سيج القطن يف هذا الإقليم على ا�سترياد القطن من اخلارج  ،و�صناعة
الكتان توجد حيث يزرع الكتان يف كثري من الدول الأوربية  ،وترتكز �صناعة احلرير الطبيعى يف
كل من ا�سبانيا وايطاليا وفرن�سا .
( ﺟ ) الأقاليم ال�صناعية يف رو�سيا االحتادية :

ت�شارك رو�سيا االحتادية الواليات املتحدة يف �صدارة الدول ال�صناعية  ،حيث تتوزع �أهم
الأقاليم ال�صناعية فيها كما يلى  ( :انظر ال�شكل . ) 19 - 2
( )1الإقليم الأو�سط ( مو�سكو – لينينغراد ) :
مركز هذا الإقليم مو�سكو  ،وقد �ساعد على قيام ال�صناعة توافر و�سائل النقل واكت�شاف
حقول احلديد يف �أوكرانيا الغربية  ،وا�ستجالب اخلامات املعدنية من جبال �أورال  ،والبرتول
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من القوقاز  ،كما ا�ستغلت القوى املائية يف توليد الكهرباء  .و�أهم �صناعات االقليم بناء ال�سفن
و�صناعة الن�سيج واملولدات الكهربائية وال�صناعات الهند�سية .
(� )2إقليم جبال �أورال :
يعد من �أقاليم العامل املهمة يف �إنتاج خامات احلديد والذهب والنحا�س والزنك  ،بجانب غناه
بالفو�سفات والكربيت  .وقامت فيه �صناعة احلديد وال�صلب وال�صناعات الكيميائية وال�صناعات
الهند�سية  ،بالإ�ضافة �إىل �صناعة الن�سيج والورق والأملنيوم .
( )3منطقة كوزنت�سكي :
من �أهم مناطق �إنتاج الفحم يف العامل  ،كما تنتج ثلث �إنتاج رو�سيا االحتادية من احلديد  ،مما
�ساعد على قيام �صناعة احلديد وال�صلب .
( د ) ال�صناعة يف اليابان :
لقد ازدهرت ال�صناعة يف اليابان �أثناء احلرب العاملية الثانية  ،لكن احلرب ق�ضت على كثري
من م�صانعها ف�أعادتها بعد احلرب وطورتها � ،ساعدها يف ذلك ال�سيا�سة التى اتبعت يف الإهتمام
بالتعليم التقني وعدم االهتمام باجلوانب الع�سكرية �أو الت�سليح .
وتتميز اليابان بتوافر الأيدى العاملة الرخي�صة لكرثة �سكانها  ،بجانب اخلربة الفنية العالية
 ،فقطعت �شوطاً كبرياً يف ال�صناعة بالرغم من �أنها ينق�صها الفحم واحلديد والبرتول  ،ولذلك
تعتمد يف �صناعتها على اال�سترياد .
وتعد القوى املائية يف اليابان �أهم م�صادر الطاقة  ،وقد �ساعد على توافرها ت�ضر�س اليابان
وكرثة امطارها  .وتعتمد اليابان يف �صناعة احلديد وال�صلب على ا�سترياد احلديد وعلى اخلردة
املحلية �أو امل�ستوردة .
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مليناء امدن

نهر

ال
راين

�إىل ميناء ام�سرتدام

املنطقة املبنية
قناة
حدود حقل الفحم
احلد ال�شمايل حلقل الفحم امل�ستغل

ال�شكل � - 18 - 2 ( :أ ) � :إقليم الرور

ال�شكل  - 18 - 2 ( :ب ) � :إقليم الرور
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مناطق �صناعية
ال�شكل  ) 19 - 2 ( :مناطق ال�صناعة يف رو�سيا الإحتادية
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وترتكز �صناعات اليابان يف جزر هن�شو  ،كيو�شو  ،و�شيكوكو  .وقد برزت اليابان يف
ال�صناعات الكهربائية والغذائية والكيميائية والطباعة واملعدات الطبيه والأدوية و�صناعة ال�سفن
وتكرير البرتول و�صناعة املن�سوجات القطنية وال�صوفية واحلريرية  ،كما تتميز ب�صناعة الطائرات
وال�سيارات وال�صناعات االلكرتونية ( ال�شكل . ) 20 - 2

مناجم
م�صانع

فحم
عوا�صم

ال�شكل (  : ) 20 - 2ال�صناعة يف اليابان
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الأ�سئلة :
( )1علل ملا ي�أتى :
( �أ ) عدم تركز ال�صناعة قرب مناطق البرتول خالفاً للحال بالن�سبة للفحم احلجرى .
(ب) تعد �صناعة املواد الغذائية من �أكرث ال�صناعات انت�شاراً يف العامل .
(ﺟ ) ترتبط �صناعة احلديد وال�صلب �إىل حد كبري بالدول املتقدمة �صناعياً .
( )2عدد �أهم املناطق ال�صناعية الرئي�سة يف العامل .
( )3اذكر �أهم عوامل توطن ال�صناعة  .مع �شرح ثالثة منها .
( )4قارن بني منطقة حو�ض �سنت لورن�س والبحريات العظمى يف كندا  ،ومنطقة �شمال �شرق
الواليات الأمريكية ال�صناعيتني من حيث :
( �أ ) مقومات ال�صناعة .
(ب) �أهم ال�صناعات .
( )5اكتب عن ال�صناعة يف اليابان من حيث :
( �أ ) العوامل التى �ساعدت على التقدم ال�صناعى .
(ب) �أهم مناطق التمركز ال�صناعى .
( ﺟ) �أهم ال�صناعات .
( )6ار�سم خريطة كروكية للعامل وبام�ستخدام الرموز املنا�سبة بني عليها �أهم املناطق ال�صناعية
الن�شاط :
القيام بزيارة لأقرب م�صنع  ،ثم كتابة تقرير يت�ضمن تو�ضيحاً مف�ص ًال ملا ي�أتى :
ا�سم امل�صنع وموقعه اجلغرافى .
�أنواع املواد الأولية امل�ستخدمة  ،واملناطق التى جلبت منها .
و�سائل النقل واملوا�صالت امل�ستغلة .
م�صادر الطاقة امل�ستغلة يف ت�شغيل امل�صنع .
الأثر االقت�صادى للم�صنع بالن�سبة للمنطقة املحيطة خا�صة وال�سودان عامة .
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�صناعة ال�سياحة

ما املق�صود بال�سياحة ؟
ال�سياحة مظهر اقت�صادى حديث ُ ،يعنى بالن�شاطات والعالقات التى تن�ش�أ نتيجة حلركة
ال�سفر  ،ويرتبط مع النقل الذى يعترب حمركاً له ارتباطاً وثيقاً .
وت�أخذ ال�سياحة �أ�شكا ًال عدة منها :
( )1ال�سياحة الثقافية  :وتهدف �إىل ت ّعرف عادات وتقاليد وتراث وتاريخ الأمم وال�شعوب .
( )2ال�سياحة الريا�ضية  :وتهدف �إىل ممار�سة �أنواع الريا�ضة املختلفة كال�سباحة والتزلج وح�ضور
مباريات �سباق ال�سيارات �أو الدراجات �أو كرة القدم  ...الخ .
( )3ال�سياحة العالجية  :وتهدف اىل تلقى العالج .
( )4ال�سياحة الدينية  :وتهدف �إىل زيارة الأماكن الدينية املقد�سة �أو ذات االهمية الدينية .
( )5ال�سياحة االقت�صادية  :وتهدف �إىل عقد �صفقات جتارية �أو ح�ضور م�ؤمترات اقت�صادية �أو زيارة
معار�ض جتارية .
( )6ال�سياحة الرتفيهية  :وتهدف للرتفيه وق�ضاء وقت الفراغ والتمتع بالطبيعة .
مقومات ال�سياحة :
تتمثل مقومات ال�سياحة يف :
( )1املقومات الطبيعية  :التى تتمثل يف وجود الغابات واملياه وال�شالالت .
( )2املقومات التاريخية  :املتمثلة يف االثار والأماكن الدينية ومعامل احل�ضارات القدمية .
( )3املقومات احل�ضارية  :التى جتتذب ال�سياح كالفنادق واال�سرتاحات .
�أهمية ال�سياحة :
توفر ال�سياحة فر�ص عمل لأعداد كبرية من ال�سكان كما توفر دخ ًال اقت�صادياً من
العمالت ال�صعبة للدول امل�ضيفة  ،مما ي�سهم يف زيادة ر�صيدها من النقد الأجنبي الذي
يكفى للتبادل التجارى .
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ما املق�صود بالعملة ال�صعبة ؟ اذكر �أهم العمالت ال�صعبة املتداولة يف العامل .
وقد منا قطاع ال�سياحة منواً ملحوظاً يف الآونة الأخرية مقارناً بنمو القطاعات االقت�صادية
الأخرى  ،فقد بلغ  ٪17بينما كان منو القطاعات الأخرى . ٪10
وترتكز ال�سياحة الداخلية واخلارجية يف �أوربا والأمريكتني  .فقد بلغ عدد امل�سافرين يف عام
1982م يف اوربا  203مليون بينما كان يف االمريكتني  57مليون وكانت ن�سبة النمو يف حجم
ال�سياحة  ٪69.6و  ٪19.6على التواىل .
املناطق ال�سياحية يف ال�سودان :
( )1حديقة الدندر  :وهى اكرب احلدائق الطبيعية يف العامل (  6.475كيلومرتاً مربع ) .
يوجد بها الكثري من الأنواع النادرة من احليوانات كالأ�سود  ،والفهود  ،والزراف ،
والغزالن ب�أنواعها  ،والطيور .
( )2احلديقة البحرية يف البحر الأحمر  ،ذات املياه ال�شفافة التى تك�شف عن تنوع احلياة
البحرية اجلميلة وال�شعاب املرجانية .
( )3املنتجعات ال�سياحية كقرية عرو�س التى تبعد عن بورت�سودان � ،إىل ال�شمال  ،بحواىل
 48كيلومرتاً  ،ومنتجع �أركويت  ،على ارتفاع(  1.200مرتاً فوق �سطح البحر ) يف تالل
البحر الأحمر .
( )4منطقة جبل مرة (  3.048مرتاً فوق �سطح البحر )  .يف غرب دارفور  ،ذو املناخ املعتدل
و�أ�شجاره الدائمة اخل�ضرة وخماريطه الربكانية وينابيعه و�شالالته .
( )5املناطق الأثرية على �ضفتى النيل بني اخلرطوم ووادى حلفا  ،كالبجراوية  ،والنقعة
وامل�صورات  ،ونورى وامل�صورات ال�صفراء  ،والكرو  ،ومروى .
وال�سودان عموماً دفئ يف ال�شتاء مما ي�شجع على ال�سياحة يف كل ربوعه .
�أنظر ال�شكل ( . ) 21 - 2
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جمهورية م�صر العربية
وادي حلفا

�سواكن

عطربة

ك�سال

نهر النيل

بورت�سودان

ليبيا

كرمية

ت�شاد

اخلرطوم
ا
لنيل ا
لأزرق
النيل الأبي�ض

الق�ضارف
�أثيوبيا

الأبي�ض

نياال

بابنو�سة

واو

�إفريقيا الو�سطى

جوبا
زائري

كينيا

ال�شكل (  : ) 21 - 2املناطق ال�سياحية يف ال�سودان
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�أ�سئلة :

( )1م�ستعيناً بخريطة ال�سياحة يف ال�سودان اكتب مقا ًال موجزاً عن مقومات ال�سياحة يف
ال�سودان .
( )2قم بجمع معلومات عن الدول التى ي�سافر ال�سودانيون اليها لل�سياحة و�أ�شكال هذه
ال�سياحة .
( )3ما العوامل التى ت�ؤثر �سلباً على الن�شاط ال�سياحى ؟
( )4اذكر �أهم الدول من حيث الن�شاط ال�سياحى مع ذكر طبيعة املقومات فيها .
( �أ ) يف �أوربا .
(ب) يف �إفريقيا .
(ﺟ) يف غرب �آ�سيا .
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(  ) 7 -2النقـــــــــل
اذكر �أهم و�سائل النقل امل�ستخدمة يف نقل الب�ضائع
التجارية داخل ال�سودان �أو بغر�ض الت�صدير للخارج .
ِّعدد �أهم �صادرات وواردات ال�سودان .

�أهمية النقل :

تعد طرق النقل ( الربية والبحرية واجلوية ) �شرايني الن�شاط االقت�صادى يف العامل
 ،فعن طريقها يتم انتقال الأفراد وال�سلع واخلدمات � ،إذ �أن طرق النقل تربط بني مناطق
الإنتاج ومناطق التوزيع واال�ستهالك  ،وبهذا يعد النقل عن�صراً ايجابياً يف التطور احل�ضارى
 ،وعن�صراً انتاجياً باعتباره من العوامل الرئي�سة املكملة لالنتاج االقت�صادى يف �أى بلد ،
وحالياً تقا�س ح�ضارة الدولة وتقدمها بكثافة ونوعية حركة النقل املتوافرة فيها  ،ويعد النقل
من اخلدمات املهمة  ،وي�ؤثر ب�شكل مبا�شر يف حركة التجارة الداخلية واخلارجية  .ومن هنا
ميكن �أن نعرف النقل ب�أنه :

حركة الركاب والب�ضائع من مكان لآخر بو�سائل النقل املختلفة
ا�ستخل�ص من الن�ص ال�سابق خ�صائ�ص النقل .
كثرياً ما يقال  « :النقل واملوا�صالت « ومبا �أننا عرفنا النقل  ،فماذا نق�صد باملوا�صالت ؟
وقد �ساهمت و�سائل االت�صال احلديثة �إىل حد كبري يف تن�شيط حركة التجارة خا�صة عرب
�شبكات االنرتنت  ،حيث �أ�صبحت العمليات التجارية من عر�ض وطلب وت�سعري و�شراء و�إر�سال
تتم عرب الأنرتنت فيما يعرف بالتجارة الإلكرتونية .
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العوامل امل�ؤثرة يف حركة النقل :

تت�أثر حركة النقل ب�أنوعها املختلفة بعوامل منها :
عوامل طبيعية .
عوامل اقت�صادية .
		
عوامل �سيا�سية .
		
( �أ ) العوامل الطبيعية :
( )1املوقع :

للموقع الفلكى واملوقع اجلغرافى ت�أثري يف كثافة واجتاه ونوعية خطوط النقل ومقدار احلمولة
 ،فاملناطق املدارية املطرية تتميز ب�شبكة طرق نهرية كثيفة �أو �سكك حديدية كما هو احلال يف
الهند وال�صني � ،أما يف املناطق الباردة فتكرث ال�سكك احلديدية والطريان وتقل فيها الطرق
الربية لقلة حتمل الطرق الربية حلاالت التجمد مثلما هو احلال يف �شمال رو�سيا االحتادية ،
ويف املناطق اال�ستوائية تنت�شر الطرق النهرية وخطوط الطريان كما يف �أوا�سط �إفريقيا وو�سط
و�شمال �أمريكا اجلنوبية .
وجغرافياً يرتبط املوقع بامل�سطحات املائية �إذ جند �أن الدول املواجهة للم�سطحات املائية
تهتم بالنقل البحرى وتتميز بوجود �أ�ساطيل بحرية للنقل كما هو احلال يف بريطانيا و�شرق
الواليات املتحدة واليابان � .أما الدول التى التطل على البحار فتفقد قدراً كبرياً من �أهمية
املوقع االقت�صادية والتجارية كما تواجه م�شكالت كبرية يف النقل مثلما هو احلال يف بوليفيا
و�سوي�سرا وت�شاد( دول حبي�سة ) كما �أن الدول املواجهة للبحار املغلقة �أو �شبه املغلق ًة تفقد
�أهميتها يف حركة النقل العاملية كما هو احلال يف �شمال كندا و�سيربيا .
عدد �أ�سماء الدول املطلة على البحر الأحمر .
عدد �أ�سماء امل�سطحات املائية التى يطل عليها الوطن العربى .
ماذا نعني بالدول احلبي�سة .
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( )2الت�ضاري�س :

درجة انحدار ال�سطح ت�ؤثر يف ان�شاء الطرق حيث ت�سري يف املناطق قليلة االنحدار ،
وتتعدد اجل�سور بتعدد الوديان التى تعرت�ض الطريق كما هو احلال يف طريق ( نياال – كا�س
– زالنجى ) يف ال�سودان .
وبالن�سبة لل�سكة حديد يف�ضل جتنب االنحدارات الوعرة  ،وقد يتطلب االنحدار �شق
ثغرة �صناعية ملرور اخلط احلديدى يف طريق ق�صري بدل الدورات الطويلة حول املرتفعات
مثلما هو احلال يف منطقة ( العقبة ) بتالل البحر االحمر يف ظهري بورت�سودان .
�أما الت�ضاري�س البحرية كاحلواجز املرجانية  ،وطبيعة و�شكل ال�ساحل ف�إنها ت�ؤثر يف اختيار
مواقع املوانىء وخطوط النقل البحرى .
وللت�ضاري�س دور كبري يف النقل اجلوى خا�صة عند حتديد مواقع املطارات  ،ويف�ضل �أن
تبنى املطارات يف املناطق ال�سهلية كما هو حال مطارات �صنعاء وعمان ودم�شق .
�أي�ضاً للم�ستنقعات ومناطق االنهيارات اجلليدية واخلوانق والأودية والكثبان الرملية �أثرها
الوا�ضح يف النقل � ،إذ �أن ال�سفن تتجنب مناطق االنهيارات اجلليدية واملناطق الكثيفة
امل�ستنقعات كما تبتعد الطرق الربية عن اخلوانق ومناطق الكثبان الرملية .
( )3املناخ :

ي�ؤثر املناخ يف حركة النقل من خالل عوامل  :الرياح  ،وال�ضباب  ،ودرجة احلرارة ،
والأمطار  ،والعوا�صف الرتابية  ،والثلوج  .فالرياح العا�صفة كرياح التيفون على �سواحل ال�صني
واليابان تعوق حركة النقل الربى والبحرى يف هذه املناطق  ،مما يقلل احلركة يف موا�سم هبوب
هذه العوا�صف التى ت�صاحبها �أمطار غزيرة .
�أما ال�ضباب في�شكل خطورة على النقل الربى كما ي�ؤثر على حركة الطريان يف كثري
من مطارات العامل  ،و�أحياناً ي�ؤدى �إىل كوارث  .كما �أن انخفا�ض درجات احلرارة ي�ؤدى �إىل
جتمد مياه الأنهار والبحريات مما يوقف حركة النقل يف املناطق الباردة  ،كما هو حال �أنهار
رو�سيا االحتادية التى تتجمد معظم مياهها يف ف�صل ال�شتاء .
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�أما العوا�صف الرتابية والرملية فيظهر ت�أثريها يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة ( كما
يف �صحارى الوطن العربى ) �إذ �أنها حتجب الر �ؤية الرتفاعات ت�صل �أحياناً �إىل 3000
مرت مما ي�شكل خطر اً على حركة الطائرات علماً ب�أن مدى الر �ؤية ا لأمامية للطائرات هو
 1500مرت .
ما ا�سم الرياح املحلية التى تثري الغبار الكثيف امل ّعوق حلركة الطريان يف �شمال
و �أوا�سط ال�سودان ؟
( )4البنية ال�صخرية :

لإن�شاء الطرق يف�ضل �أو ًال ت ّعرف بنية ال�صخور وطبيعتها واحلكم على نوع التكوينات
ال�سطحية وقوة حتملها لل�ضغط الناجت عن مرور ال�سيارات يف �أق�صى حمولتها  ،حيث تختلف
املواد والطريقة التى ميكن اتباعها يف تعبيد الطرق ح�سب نوع التكوينات ال�سطحية  .ويت�ضح
�أثر البنية ال�صخرية �أي�ضاً يف النقل املائى  ،خا�صة يف الأنهار التى تكرث فيها اجلنادل ذات
ال�صخور القا�سية كما هو احلال يف نهر النيل ونهر دجلة .
( )5الغطاء النباتى :

ميثل الغطاء النباتى الكثيف عائقاً �أمام اقامة طرق النقل املعبدة �أو ال�سكك احلديدية
كما هو احلال يف املناطق اال�ستوائية .
الأ�سئلة :

()1
()2
()3
()4

تعد طرق النقل املختلفة �شرايني للن�شاط االقت�صادى العاملى  .ا�شرح .
ماذا تعرف عن م�صطلح  « :التجارة االلكرتونية « ؟
حتدث عن �أثر املناخ يف حركة النقل ب�أنواعه املختلفة .
مثل لكل من مما ي�أتى :
مناطق تكرث بها ال�سكك احلديدية واخلطوط اجلوية بينما تقل الطرق الربية .
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دولة ال تطل على بحر �أو حميط .
بحار مغلقة .
طريق معبد بال�سودان تكرث فيه اجل�سور .
منطقة ثغرة �صناعية .
�أنهار تتجمد مياهها يف ف�صل ال�شتاء .
منطقة جندل على نهر النيل .
( ب) العوامل االقت�صادية :

تت�أثر حركة النقل مبدى التطور احل�ضارى وامل�ستوى االقت�صادى للدول  ،وبنوع
الإنتاج وكميته  ،كما يت�أثر النقل مبقدار الأموال التى تنفق على �إن�شاء طرق النقل وو�سائله
املختلفة  ،حيث ت�شمل �صناعة النقل جميع اخلدمات ال�ضرورية كقطع الغيار وحمطات
التزويد واملواقف املهي�أة .
فالعوامل االقت�صادية ( كالزراعة وال�صناعة والتجارة ) ت�ؤدى دوراً مهماً يف تنفيذ
م�شاريع النقل من مد خطوط ال�سكك احلديدية �إىل بناء املطارات و�إن�شاء الطرق وقيام
ال�صناعات امل�ساعدة � ،إذ �أن ا�ست�صالح الأرا�ضى وزيادة الإنتاج �أدى �إىل مد ال�سكك
احلديدية كما هو احلال يف ال�سهول الأمريكية حول امل�س�سبى  ،وبناء �شبكة الطرق الربية
يف العراق ووادى النيل يف م�صر � ،أما التجارة فازدهرت وتو�سعت بتطور وانت�شار حركة
النقل  ،فكثرياً من املوانئ ان�شئت لوجود مناطق زراعية �أو �صناعية �أو ا�ستخراجية حماذية
لها وفيها انتاج وفري .
وللمناطق الإنتاجية املغذية للموانئ البحرية �أو النهرية (امل�سماه بالظهري االقت�صادى)
دور كبري يف ازدهار هذه املوانئ  ،حيث تظهر �أهمية الظهري االقت�صادى يف �إن�شاء ميناء
بورت�سودان الذي مت ربطه ب�سكك حديدية مع �شمال وو�سط ال�سودان لت�صدير منتجات هذه
املناطق  ،ثم امتدت اخلطوط احلديدية لت�صل �إىل غرب وجنوب ال�سودان .
وتعر�ض املعوقات الأ�سا�سية للتنمية يف الدول النامية  ،قطاع النقل مبختلف مرافقه
النخفا�ض حجم اال�ستثمارات املالية املخ�ص�صة بهذا القطاع � ،إذ بلغ ن�صيب هذا القطاع من
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جملة الناجت املحلى حواىل ( )٪4يف الدول النامية .
( ﺟ ) العوامل ال�سيا�سية :

للعوامل ال�سيا�سية دور كبري يف التخطيط حلركة النقل وتنفيذها  ،ففي جمال الطريان
تتمثل هذه العوامل يف حرية املالحة يف الأجواء من حيث العبور والهبوط يف املطارات ،
حيث �أكدت �إتفاقية الطريان املدنى الدوىل املوقعة يف �شيكاغو عام 1994م حق ال�سيادة
الكاملة للدولة على �أجوائها .
وت�أثرت املالحة البحرية بالعامل ال�سيا�سى وحق الدول يف ال�سيطرة على مياهها
االقليمية  ،ح�سب قوانني واتفاقيات النقل البحرى بني الدول  ،مما يعنى حق الدولة يف
التدخل و ال�سيطرة على مرور وتوقف ال�سفن مبختلف �أنواعها يف موانيها �أو املياه املحاذية
ل�سواحلها .
الأ�سئلة :

()1

()2
()3
()4

ا�شرح امل�صطلحات التالية :
العوامل االقت�صادية .
الظهري االقت�صادى .
املجال اجلوى .
املياه االقليمية .
ما الهدف من اتفاقية الطريان املدنى الدويل املوقعة يف �شيكاغو عام 1994م .
تت�أثر املالحة البحرية بالعامل ال�سيا�سى  .و�ضح .
ما الظهري االقت�صادى مليناء بورت�سودان ؟

طرق النقل :
و�سنتعر�ض هنا لدرا�سة طرق النقل الربى واملائى واجلوى :
( �أ ) النقل الربي :

بد�أ تعبيد الطرق مع ظهور ال�سيارات يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر  .وقد انت�شر النقل
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الربى انت�شاراً كبرياً يف هذا الع�صر  .ويرجع ذلك لعدة ا�سباب :
(� )1سهولة ورخ�ص �إن�شاء الطرق وامكان �إن�شائها يف املناطق الوعره .
( )2قدرة الطرق على ا�ستيعاب حركة كبرية  ،تفوق احلركة التى تتم على ال�سكك
احلديدية .
( )3مرونة النقل الربى �أكرث من ال�سكك احلديدية � ،إذ ميكن لل�شاحنات �أن تنقل
الب�ضائع من ر�صيف امليناء �إىل امل�صنع ب�سرعة كبرية وبتكلفة رخي�صة وال حتتاج لتفريغ
من و�سيلة معينة و�إعادة ال�شحن يف �أخرى كما يحدث يف ال�سكك احلديدية .

(( �أ√) )
غرب ¨»d
افريقيا ≈≠UOI¥d

( (ب )» )
فرن�سا ≠Uº≤d

2Ø
«∞4 - 2 ( qJA
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ال�شكل ( : ) 22 - 2كثافة الطرق الربية يف غرب افريقيا وفرن�سا
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وقد ازدادت �أهمية و�سائل النقل الربى بعد حت�سني الطرق وتطور احلاويات مما �أدى لكثافة
ا�ستخدامها وزيادة حمولتها  .وتتفاوت الدول يف الوقت احلاىل يف درجة اهتمامها باعداد
الطرق و�صيانتها � ،إال �أن هناك توافق َا بني الطرق وجودتها وبني الإنتاج االقت�صادى � ،إذ �أن
الدول الغنية ذات الن�شاط االقت�صادى الكبري متتلك �أف�ضل الطرق من �أجل تنمية جتارتها
الداخلية واخلارجية على حدٍ �سواء .

قارن بني غرب افريقيا وفرن�سا من حيث
درجة كثافة الطرق  ( .ال�شكل ( . ) 22 – 2
( ب ) ال�سكك احلديدية :

تعد ال�سكك احلديدية من �أقدم الو�سائل الربية التى تنقل الأ�شياء الكبرية احلجم
والثقيلة الوزن  .وقد ارتبط منوها بنمو الدول ال�صناعية يف القرن  ، 19وانت�شرت بعد ذلك
يف بقية �أجزاء العامل .
وقد قل �إن�شاء ال�سكك احلديدية يف ال�سنـوات الأخرية  ،والرتفاع تكلفة �إن�شائها ،
كذلك الت�ستطيع القاطرات جر العربات عند درجة انحدار  . 100 : 1كذلك ال ت�ستطيع
ت�سليم الب�ضائع مبا�شرة �إىل امل�صانع �إال �إذا اقيمت هذه امل�صانع بالقرب من خط ال�سكة
احلديد .
متثل ال�سيارات مناف�ساً خطرياً للقطارات  .علل .
وتوجد �شبكات ال�سكك احلديدية الكثيفة حالياً يف العامل يف املناطق ال�صناعية
واملزدهرة جتارياً  ،ويف بع�ض مناطق االنتاج الزراعى املرتبطة بت�صدير منتجاتها ( ال�شكل
 . ) 23 - 2قارن بني كثافة ال�سكك احلديدية يف الدول ال�صناعية والدول النامية (
�شكل ) 23 – 2
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( ﺟ ) النقل بالأنابيب :

لقد ا�ستخدمت الأنابيب يف نقل املياه �سواء �إىل مناطق التخزين �أو �إىل املنازل  ،ثم
ا�ستخدمت الأنابيب بعد ذلك يف نقل النفط ( البرتول اخلام )  ،ونقل الغاز الطبيعى � ،إال
�أن الأنابيب ت�ستخدم حالياً لنقل كثري من املواد ال�سائلة الأخرى .
وللنقل باالنابيب خ�صائ�ص منها :

رخ�ص تكلفة النقل  ،وقلة �صيانتها مقارنة بالو�سائل الأخرى .
�سهولة اجتيازها للعقبات الطبيعية  ،فقد جتتاز البحار كما احلال يف نقل الغاز الطبيعى من
اجلزائر �إىل فرن�سا  ،وقد تخرتق اجلبال �أو الأودية كما يف الواليات املتحدة .
�ضرورتها لنقل بع�ض املواد ال�سامة واخلطرة كالبرتول والغاز الطبيعى والكربيت .
( د ) النقل املائى :

ينق�سم �إىل  :النقل عرب البحار واملحيطات ( النقل البحري ) والنقل عربالأنهار( النقل
النهرى ) :

�أوال ً  :النقل البحرى :

يعد النقل البحرى من �أقدم و�سائل النقل التى ا�ستخدمها الإن�سان  ،خا�صة من قبل
الدول املجاورة للم�سطحات املائية ( حميطات  ،بحار  ،بحريات) وقد ا�ستخدمت يف ذلك
ال�سفن ال�شراعية  ،ثم ال�سفن التجارية مع بداية الثورة ال�صناعية .
�أما حديثاً ف�أ�صبحت ال�سفن ت�سري بقوة البرتول والغاز وبع�ضها بقوة الطاقة النووية ،
وتغطى املياه حواىل ( )٪71من م�ساحة �سطح الأر�ض  ،فتقدم طرقاً ممهدة لل�سفن  .وكان
دور العرب وامل�سلمني رائداً و�سباقاً يف ركوب البحار وبناء ال�سفن من �أجل ن�شر الإ�سالم
وبهدف التجارة  ،وقد �ساعدهم يف ذلك معرفتهم بعلم الفلك وا�ستخدام البو�صلة ور�سم
اخلرائط  ،فكانت �سفنهم جتوب البحر املتو�سط والبحر الأحمر وبحر العرب واملحيط
الأطل�سى واملحيط الهندى .
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وحالياً جند �أن معظم خطوط املالحة املحيطية تخدم املحيط الأطل�سى ال�شماىل فعلى
اجلانب الغربى مث ًال جند بع�ض املوانئ مثل نيويورك وفيالدلفيا  ،وعلى اجلانب ال�شرقى لندن
وليفربول وهمبورج وغريها من املوانئ الأوربية ( ال�شكل . ) 24 – 2
حاول التعرف على هذه املواينء من الأطل�س .
قناة ال�سوي�س :
ت�صل قناة ال�سوي�س بني البحر املتو�سط واملحيط الهندى عرب البحر الأحمر ،
ويعد هذا الطريق �أهم طريق مالحى بعد طرق املحيط الأطل�سى ال�شماىل  ،حيث متر بها
الب�ضائع القادمة من ا�سرتاليا وجنوب �شرق �آ�سيا � ،إال �أن �أهم الب�ضائع هو البرتول اخلام
القادم من اخلليج العربى .
ما �أهمية قناة ال�سوي�س بالن�سبة جلمهورية م�صر العربية ؟
قناة بنما :
معظم جتارة املحيط الهادى ت�أتى عرب قناة بنما التى �أفتتحت يف عام  1914م  ،فقللت
لل�سفن رحلة الدوران حول ر�أ�س هورن يف الطرف اجلنوبى لأمريكا اجلنوبية  ،ومتر بها الب�ضائع
القادمة من نيوزيلندا واليابان وجزر الهند الغربية  ،كما تربط الأجزاء الغربية من الأمريكتني
مبوانئ جنوب و�شرق �أمريكا ال�شمالية .
ما الأهمية االقت�صادية وال�سيا�سية لقناة بنما ؟
خ�صائ�ص النقل البحرى :
يتميز النقل البحرى باخل�صائ�ص التالية :
التخ�ص�ص  ،حيث �أ�صبحت ال�سفن تقوم بنقل مادة معينة مثل  :ناقالت النفط
من اخلليج العربى �إىل �أوربا واليابان  ،وناقالت املوز بني �أمريكا الو�سطى والواليات
املتحدة  ،بجانب نقل الركاب
زيادة احلمولة � ،إذ ت�صل حمولة بع�ض ال�سفن �إىل مئات الألوف من الأطنان لل�سفينة الواحدة .
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زيادة ال�سرعة  ،حيث و�صلت �سرعة بع�ض ال�سفن �إىل  50مي ًال بحرياً يف ال�ساعة .
انخفا�ض تكاليف النقل البحرى مقارنة بو�سائل النقل الأخرى .
املرافئ واملوانئ :
املرف�أ عبارة عن م�سطح مائى حممى طبيعياً من العوا�صف والرياح وي�سمح لل�سفن
بالقيام بال�شحن والتفريغ  ،وغالباً ما تكون املرافئ طبيعية مثل مرافئ �سواحل الرنويج
و�شيلى وبع�ضها �صناعية مثل مرفا كل من بورت�سودان وعدن � ،أما امليناء فهو جزء من
البحر قد ي�شمل املرف�أ ولكن تتم فيه �أعمال ا�ضافية لت�سهيل ر�سو ال�سفن بجانب توافر
الأر�صفة واملخازن .
�أما ن�شاط امليناء فيتوقف على موقعه اجلغرافى الذى يحدد وظيفته ( �صيد  ،نقل ،
ميناء حرب )  ،وعلى العامل االقت�صادى باعتبار �أن ظهري امليناء وموقعه االقت�صادى
يحدد ن�شاطه التجارى .
وللم�ضائق �أهميتها يف حركة النقل البحرى وهى تختلف عن القنوات يف كونها طبيعية
بينما القنوات �صناعية  ،ورغم انت�شارها يف �أنحاء العامل �إال �أنها تتفاوت يف الأهمية ح�سب
موقعها اجلغرافى و�أهمية البحار التى ت�صل بينها .
ثانيا ً  :النقل النهرى :
اذكر الأنهار ال�صاحلة للمالحة يف ال�سودان .
(ب) مو�سمياً
( أ� ) ب�صفة م�ستدمية
ما العقبات التى تعوق املالحة يف بع�ض �أجزاء نهر النيل ؟
تت�ضح �أهمية النقل النهرى يف �سهولة اال�ستخدام وا�ستمرار الإن�سان يف حت�سني م�سارات
النقل وزيادة طاقة الأنهار على النقل عن طريق عمليات التو�سيع ملجارى الأنهار .
وتزداد �أهمية النقل النهرى من خالل الرتابط بني النقل النهرى والنقل البحرى
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عن طريق تو�سيع املوانئ الواقعة على م�صبات الأنهار  ،وكذلك الرتابط بني النقل النهرى
والنقل الربى من خالل �إن�شاء املوانئ وربطها ب�شبكة الطرق الربية  ،مما ي�ساعد على زيادة
نقل الب�ضائع عرب الأنهار وت�سويقها  ،الأمر الذى يقلل تكاليف النقل النهرى مقارنة بالنقل
الربى .
وتعد الأنهار �صاحلة للمالحة وذات فائدة اقت�صادية �إذا توافرت فيها ال�صفات التالية :
	�أن يكون النهر غزير املاء  ،عميق  ،وا�سع املجرى  ،وقليل التعرج .
	�أن يكون بطيء اجلريان  ،وخالياً من ال�شالالت واجلنادل .
خلوه من االنهيارات ال�صخرية يف جوانبه  ،وقلة طول فرتات التجمد .

الأ�سئلة :

( )1عرف امل�صطلحات التالية :
�سفن �شراعية  ،مرف�أ  ،ميناء .
( )2قارن بني امل�ضائق والقنوات من حيث  ،ن�ش�أتها  .و�أهميتها االقت�صادية .
( )3عدد العوامل التى �ساعدت امل�سلمني على ركوب البحار يف وقت مبكر .
( )4يتميز النقل البحرى بالتخ�ص�ص  .و�ضح .
( )5مثل لأحد املناطق يف العامل التى تنت�شر فيها �شبكات ال�سكة احلديدية بكثافة .
( )6تكلم عن �أهمية كل من قناة ال�سوي�س وقناة بنما بالن�سبة للتجارة الدولية .
( )7ار�سم خريطة كروكية لل�سودان  .ثم بني عليها خطوط االنابيب اخلا�صة بنقل البرتول
مع �أهم املدن التى متر بها  .ثم قارن بني امتداد خط �سري كل من خطوط االنابيب وال�سكك
احلديدية مع اي�ضاح �أوجه ال�شبه واالختالف .
( ﻫ ) النقل اجلوى :
هات �أ�سماء املدن التي توجد بها مطارات يف ال�سودان .
ما املدن التى اقيمت فيها مطارات دولية بال�سودان ؟ وما ال�صفة �أو ال�صفات التى جتمع
معظم مواقع هذه املدن ؟
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يعد النقل اجلوى �أحدث و�سائل النقل امل�ستخدمة مقارنة بو�سائل النقل ا لأخرى
 ،ويتميز باملرونة يف احلركة واالجتاه � ،إذ ت�ستطيع الطائرة تغيري اجتاهاتها وهى يف اجلو
ح�سب �أغرا�ضها املختلفة  ،ا�ضافة لل�سرعة حيث �أ�صبحت طائرة الكونكورد ت�سري
ب�سرعة تعادل �ضعف �سرعة ال�صوت  ،فقللت بذلك من بعد امل�سافة  .وبالرغم من
مميزات النقل اجلوى �إال �أن تكاليف �إن�شائه باهظة  ،مثل تكاليف ان�شاء املطارات
وتكاليف ال�صيانة وتدريب طواقم الطائرات .
بالإ�شارة �إىل ما �سبق ف�إن �أهمية النقل اجلوى تت�ضح من خالل النقاط التالية :
زيادة التبادل التجارى وتنمية العالقات االقت�صادية بني الدول  ،بجانب ال�سرعة يف
انت�شار وتبادل املنجزات واخلربات الفنية والتكنولوجية .
ازدهار احلركة ال�سياحية بني دول العامل .
زيادة الدخل القومى والفردى .
ظهور ال�شركات املتخ�ص�صة يف النقل اجلوى وانت�شار خطوط النقل بني دول العامل .

الأ�سئلة :

( )1للأنهار قيمة اقت�صادية يف النقل  .و�ضح .
( )2ما ال�صفات التى جتعل النهر �صاحلاً للمالحة ؟
( )3حتدث عن مميزات النقل اجلوى .
( )4هناك م�صنع لل�سيارات يف ال�سودان  .ما ا�سم امل�صنع  ،والوالية التى يوجد فيها ؟
( )5اذكر �أهم الطرق القومية التى تربط بني عدد من واليات ال�سودان باخلرطوم .
( )6م�ستعيناً بالأطل�س  ،بني �أكرث املناطق ازدحاماً بخطوط النقل يف ال�سودان  ،مع
التعليل .
( )7اكتب عن طرق النقل يف دول القرن االفريقى .
( )8م�ستخدماً الأطل�س قارن بني قارتي �إفريقيا و�أمريكا ال�شمالية من حيث كثافة خطوط
النقل اجلوي .
130

عالقة النقل بالتجارة :

الختالف املوارد يف دول و�أقاليم العامل من حيث الوفرة �أو الندرة �أهمية يف قيام التجارة
الدولية نظراً لتباين املنتجات  .فاختالف موا�سم ح�صاد احلا�صالت الزراعية يف الدول ي�ؤدى
�إىل اختالف يف توقيت �صادراتها ووارداتها مما يف�ضى �إىل التبادل التجارى � ،أما التقدم
ال�صناعى فقد �أدى �إىل ظهور و�سائل النقل املتخ�ص�صة يف كل �سلعة على حده كناقالت
البرتول وناقالت القمح وناقالت اللحوم .
فالنقل �ضرورة ملحة لإكمال عملية التبادل التجارى بني �أقاليم العامل املختلفة  ،فقد
يتم النقل باملجهود الع�ضلى للإن�سان �أو مبجهود احليوان � ،أو بو�سيلة نقل �أخرى م�صنوعة
كال�سيارة �أو ال�سفينة �أو الطائرة .

(  ) 8 -2التجارة العاملية

(� )1أهمية التجارة العاملية :
�أن تعدد حاجات الأن�سان و تنوعها جعلته غري قادر علي ا�شباعها ب�إنتاجه املبا�شر ,
فاهتدي �إىل التخ�ص�ص يف فرع من فروع الإنتاج وزيادة �إنتاجه بقدر يفي�ض عن ا�ستهالكه و
تبادل ذلك الفائ�ض مع فائ�ض املنتجني الذين تخ�ص�صوا يف فروع �أخرى  ,و من ثم متكن من
�إ�شباع بقية حاجاته عن طريق التبادل .
تطور هذا التبادل من ال�صلة املبا�شرة بني املنتجني و امل�ستهلكني بعد ظهور طرف ثالث
يقوم بدور الو�ساطة بينهما  ,ي�شرتي ال�سلع من املنتجني ال لإ�ستهالكها لإ�شباع حاجاته
اخلا�صة  ,و �إمنا لإعدادها و جعلها يف متناول يد امل�ستهلكني  ,و ذلك هو التاجر الذي يقوم
بعملية التبادل التجاري  ,و من هنا ن�ش�أ التبادل التجاري كن�شاط �إقت�صادي مهمته حت�س�س
مطلب امل�ستهلك من ال�سلع و اخلدمات و احل�صول عليها من املنتجني و نقلها له .
لقد �أدى �إنت�شار مبد�أ التخ�ص�ص و �سهولة النقل و الإت�صاالت �إىل �إنتقال التبادل
التجاري من املحيط املحلي ايل املحيط اخلارجي  ,فربزت التجارة الدولية كحل ملع�ضلة عجز
الدول عن القيام مبفردها بتحقيق الإكتفاء الذاتي من ال�سلع و اخلدمات �إما لأ�سباب تتعلق
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بطبيعة تلك ال�سلع �أو لأ�سباب تتعلق بعدم توافر ر�ؤو�س الأمول والتكنولوجيا �أوالإدارة
احلديثة لدى بع�ض الدول لإنتاجها بتكلفة �أقل .
وتقوم التجارة اخلارجية بتبادل املواد وال�سلع واخلدمات بني دول العامل املختلفة ،
وذلك من خالل عمليات الت�صدير  Exportationوعمليات الإ�سترياد Importation
حيث يتم �إنتقال ال�سلع واخلدمات واخلربات الفنية واملوارد املالية من دولة لأخرى .
لقد �إرتبطت التجارة العاملية يف الوقت احلايل بال�سيا�سة وفر�ضت نف�سها كحلقة من حلقات
املواجهه الدولية  ,و ا�ستخدمت �سالحاً �إ�سرتاتيجياً يف �أيدي الدول الكربي � ,أثرت به علي
�سيادة بع�ض دول العامل  ,كما �أدى التو�سع غري املتكافئ يف التجارة اخلارجية ايل �إختالالت
يف موازين مدفوعات الدول الفقرية  ,و �أثر علي توازنها اخلارجي ,و بالتايل انعك�س ذلك
الأثر علي توزانها الداخلي و انعك�ست معه مظاهر الت�ضخم و عدم الثبات الأقت�صادي مما
زاد من معاناة �شعوب تلك الدول  ,و مع ذلك ظل وجود التجارة العاملية والدولية ي�شكل
بريقاً مغرياً للدول النامية لنقل التقنيات و املعدات و الآالت احلديثة .
 /2عوامل قيام التجارة العاملية :

تقوم التجارة الدولية �أو العاملية علي عاملني جغرافيني رئي�سيني و عامل ثالث ب�شري .
�أوال ً  :اختالف البيئات الطبيعية :

�إن اختالف البيئات الطبيعية من حيث مظاهر ال�سطح و املناخ و النبات الطبيعي قد
ي�ؤدي �إىل اختالف احلرفة ال�سائدة من منطقة ايل �أخري  ,مما �أدي ايل تخ�ص�ص �سكان بع�ض
جهات العامل من احرتاف حرفة معينة تتوافر �شروط قيامها  .فهنالك مناطق تغلب ال�صناعة
علي اقت�صادياتها ومناطق �أخري ت�سود فيها حرفة الزراعة.
كذلك ي�ؤدي �إختالف البيئات الطبيعية �إيل �إختالف احلا�صالت الزراعية من منطقة
�إىل �أخرى  ,فاملعروف �أن كل غلة زراعية تتطلب ا�شرتاطات معينة من حيث الرتبة و املناخ
 ,فالأرز مث ًال يتطلب درجة حرارة عالية و مياه و فرية و هذة الظروف ال تتوافر توفراً تاماً �إال
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يف الأقليم املو�سمي  ,و لذلك تركزت زراعته يف جنوب �شرق �آ�سيا فا�ست�أثرت هذة املنطقة
املحددة بحوايل  %95من الإنتاج العاملي للأرز والأمثلة كثرية علي ذات املنوال .
يت�ضح مما تقدم �أن �إختالف البيئات الطبيعية ي�ؤدي �إيل �إختالف الرثوات يف جهات
العامل  ,الأمر الذي يدعو �إىل قيام التجارة الدولية بني املناطق املختلفة الإنتاج .
ثانياً :اختالف ال�شعوب :

ال�شعوب هي املنتجة و امل�ستهلكة لل�سلع املختلفة  ,و تختلف ال�شعوب عن بع�ضها البع�ض
من حيث عددها و م�ستوي معي�شتها .
فمن حيث العدد فالدولة الوفرية ال�سكان ي�ؤهلها ذلك �إىل زيادة الإنتاج كما ي�ؤهلها �إىل
زيادة الأ�ستهالك � .إما بالن�سبة مل�ستوى املعي�شة جند تبايناً يف مدى الإهتمام بال�ضروريات
التي قد تعترب كماليات عند بع�ض ال�شعوب و ذلك وفقاً للم�ستوى احل�ضاري و التباين يف
دخل الفرد .
هذا الأختالف الكمي و الكيفي بني �شعوب العامل  ,يجعلها تختلف يف مدى الإنتاج
والإ�ستهالك  ,وهذا الإختالف ي�ؤدي بدورة �إىل قيام التجارة الدولية و ما يتبعها من تباين
يف القيمة النقدية لكل من الواردات وال�صادرات للدولة وفقاً لإحتياجات �سوقها .
ثالثا ً  :توافر و�سائل النقل احلديثة :

التفاعل عميق و طردي بني الن�شاط االقت�صادي و النقل  ,ففي �أحيان كثرية يكون
الن�شاط االقت�صادي م�ؤثراً يف النقل و �سابقاً له مبعني �أن يكون مد �شبكات النقل و توجيهها
ميثل �إ�ستجابة ل�ضرورة الربط بني مناطق الإنتاج االقت�صادي بع�ضها ببع�ض من ناحية و ربطها
ب�أ�سواق الت�صريف املختلفة �سواء كانت داخلية �أو خارجية من ناحية �آخرى .
�إن تطور و�سائل النقل و الإت�صال احلديثة تلعب دوراً مهماً يف �إنت�شار التجارة الدولية و
كرب حجمها و �إختالف �أمناطها  .كما �أدي التقدم ال�صناعي و التكنولوجي �إىل ظهور و�سائل
نقل �ضخمة متخ�ص�صة يف نقل ال�سلع املهمة و الكبرية احلجم  ,كناقالت القمح وثالجات
اللحوم و غريها .
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 /3فوائد التجارة الدولية :

ت�ساعد التجارة الدولية علي تنمية موارد الرثوة االقت�صادية يف العامل و زيادة الإنتاج
العاملي .
�ساعدت علي تخ�ص�ص بع�ض الدول يف �إنتاج �سلع معينة ت�سمح ظروف البيئة الطبيعية
ب�إنتاجها رخي�صة و�أكرث جودة .
جعلت العامل وحدة اقت�صادية و هذا ي�ؤدي �إىل تقارب الأ�سعار  ,وي�ساعد على ن�شر ال�سالم
الدويل .
ت�ساعد علي ن�شر الثقافة  ,فاللغة الإجنليزية مث ًال انت�شرت من جهات العامل عن طريق
التجارة الدولية  ,و كذلك اللغة الفرن�سية عن طريق املنظمة الفرانكوفونية التي ينمو
التبادل التجاري بني دولها املختلفة .
ت�ؤدي التجارة الدولية �إىل �إحتكاك ال�شعوب بع�ضها ببع�ض مما يدفع احل�ضارة �إىل الأمام .
منو اخلطوط املالحية العاملية وال �سيما عن طريق قناة ال�سوي�س و قناة بنما .
الأ�سئلة :
 - 1عرف التبادل التجاري ؟
 - 2برزت التجارة الدولية كحل ملع�ضلة عجز الدول عن القيام مبفردها بتحقيق الإكتفاء
الذاتي من ال�سلع و اخلدمات  ,علل .
 - 3حتدث عن عوامل قيام التجارة الدولية .
 - 4عدد فوائد التجارة الدولية ؟
 - 5ارتبطت التجارة الدولية يف الوقت احلا�ضر بال�سيا�سة و فر�ضت نف�سها كحلقة من حلقات
املواجهة الدولية  .ناق�ش .
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التكتالت االقت�صادية الإقليمية والعاملية
ماذا نق�صد بالتكتالت االقت�صادية ؟
ما التكتالت االقت�صادية التى ينتمى �إليها ال�سودان  .ح�سب معرفك ؟
اذكر �أ�سماء التكتالت االقت�صادية العربية �أو الإفريقية التى تعرفها .
نظراً للتطور االقت�صادى يف عاملنا املعا�صر واختالف املوارد االقت�صادية بني دول العامل جاء
التكتل االقت�صادى  ،و�أ�صبح ظاهرة �سائدة اقت�ضتها الظروف ملواجهة الأخطار االقت�صادية
التى تتعر�ض لها الدول .
ويحقق التكتل االقت�صادى عدة فوائد لدوله الإع�ضاء كاحل�صول
على املواد الأولية  ،وتو�سيع نطاق �سوق ال�سلع املنتجة  ،مما
ي�ؤدى �إىل زيادة الإنتاج وخف�ض التكاليف .
�إن الهدف الرئي�س لأى تكتل بني جمموعة من الدول هو التكامل االقت�صادى
لال�ستفادة من املوارد املختلفة للموازنة بني دول املنظومة �أو التكتل  .ويوجد يف العامل يف
الوقت الراهن حواىل  25تكت ًال اقت�صادياً اقليمياً غطت معظم الأقطار يف جميع القارات ،
ولبع�ض هذه التكتالت دور �أ�سا�سى يف حركة االقت�صاد والتجارة العاملية  .وعلى ر�أ�س تلك
التكتالت  :االحتاد الأوربى  ،ومنطقة التجارة احلرة ل�شمال �أمريكا ( النافتا )  ،ومنتدى
التعاون االقت�صادى بني دول �آ�سيا والبا�سفك .
وفيما يلى نتعر�ض لدرا�سة �أهم التكتالت االقت�صادية يف العامل :
(  ) 1االحتاد الأوربى :
لقد بادرت بلدان البنلوك�س ( بلجيكا وهولندا ولك�سمربج ) يف عام  1948بتكوين احتاد
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جمركى  ،ثم التقت هذه االقطار مع فرن�سا واملانيا وايطاليا يف عام 1951م لتكوين جمموعة
الفحم وال�صلب  ،وقاد النجاح االقت�صادى وال�صناعى الذي حتقق لأن تقوم املجموعة بعقد
معاهدة روما لإن�شاء املجموعة االقت�صادية الأوربية وجمموعة الطاقة النووية الأوربية وذلك
يف 1957م .
وقد حددت معاهدة املجموعة االقت�صادية الأوربية فرتة انتقالية لقيام ال�سوق امل�شرتكة
تنتهى بنهاية عام 1992م  ،ثم ات�سعت املجموعة بان�ضمام كل من بريطانيا و�آيرلندا والدمنارك
يف عام 1972م  ،وبلولندا و�سلوفاكيا و�شيكا (1998م) ومبوجب اتفاقية ما�سرتيخت (
1993م) حتولت املجموعة االقت�صادية الأوربية �إىل االحتاد الأوربى  .و�أ�صبحت املجموعة
�سوق ُاً واحدة ت�ضمن حرية حركة الأ�شخا�ص وال�سلع واخلدمات ور�أ�س املال وبعد �أن عملت
على توحيد العملة ( اليورو ) يف مطلع عام 1999م  ،يتوقع �أن تن�ضم لالحتاد كل �أوربا
ال�شرقية لي�صبح احتاداً ي�ضم  24دولة .
(  ) 2منطقة التجارة احلرة ل�شمال �أمريكا ( النافتا ) :

ت�ضم اتفاقية النافتا ك ًال من الواليات املتحدة الأمريكية وكندا واملك�سيك  ،وقد
بد�أ العمل بها يف يناير 1994م  .وتهدف االتفاقية �إىل �ضم ن�صف الكرة الأر�ضية بحلول
عام 2005م مبا يحفظ للواليات املتحدة الو�ضع املهيمن على ال�ساحة الدولية  ،كما تهدف
االتفاقية �إىل الغاء الر�سوم اجلمركية بني الدول الأع�ضاء مع فر�ض تعريفة موحدة على كل
ال�سلع امل�ستوردة ملنطقة النافتا .
(  ) 3منتدى التعاون االقت�صادى بني دول �آ�سيا والبا�سفيك :

�أن�شئ املنتدى يف عام  1989لتوثيق التعاون االقت�صادى بني  15دولة من الدول
الآ�سيوية ودول البا�سفيك  ،ويعترب هذا املنتدى �أقوى اقليم اقت�صادى خا�صة و�أنه ي�ضم
النمور الآ�سيوية والواليات املتحدة واليابان  .ويقوم املنتدى على مبادئ تتمثل يف احلفاظ
على منو وتطور االقليم  ،وقيام التعاون يف االقليم على �أ�سا�س التنوع يف النظم االقت�صادية
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واالجتماعية وم�ستويات التنمية .
ولكن هذا التعاون مل مينع بع�ض الدول امل�شاركة فيه من �أن ت�ؤثر �سلباً على حركة
االقت�صاد لدول �أع�ضاء يف املنتدى  ،كما حدث بالن�سبة لليابان والنمور الآ�سيوية يف �أزمة
عام 1977م االقت�صادية  ،مما يربز ال�ضعف الأخالقى ملثل هذه التكتالت .
(  ) 4اتفاقية اجلات �أو االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة :

وهي اتفاقية اقت�صادية عاملية ولي�ست تكت ًال اقت�صادياً عادياً  ،وقد بد�أ �سريانها منذ عام
1948م  ،ويف عام  1994كانت اتفاقية اجلات ت�ضم  108دولة متثل جتارتها حواىل ( )٪95من
جتارة العامل  ،حيث هدفت االتفاقية �إىل ت�سهيل التجارة اخلارجية وتبادل ال�سلع واخلدمات
والتعاون االقت�صادى .
(  ) 5منظمة التجارة العاملية :

يف عام 1995م �أعلن عن قيام املنظمة لتحل حمل اتفاقية اجلات  ،وتهدف هذه املنظمة
�إىل �ضمان حرية التجارة داخل وخارج الدولة  ،وزيادة انتاج ال�سلع واخلدمات  ،وزيادة منو
الدخل القومى  .وقد تقدم ال�سودان بطلب لالن�ضمام �إىل هذه املنظمة .
(  ) 6ال�سوق امل�شرتكة لدول �شرق وجنوب �إفريقيا ( الكومي�سا ) :

ت�أ�س�س تكتل منطقة للتجارة التف�ضيلية لدول �شرق وجنوب افريقيا  ،يف عام1982م
وقد ان�ضم ال�سودان لهذا التكتل يف عام 1993م  .وتطور التكتل �إىل �سوق م�شرتكة يف عام
1997م  .ومن �أهداف ال�سوق ( القريبة املدى ) �إقامة احتاد جمركى وتعريفة جمركية بحلول
عام 2004م لتحقيق خطوة �أخرى نحو التكامل االقت�صادى .
�إال � ّأن �أهم ال�صعوبات التى تواجه عمل ال�سوق تتمثل يف اخلالفات ال�سيا�سية التى
حتدث بني بع�ض دول التجارة من حني لآخر وما يرتتب عليها من �أبعاد اقت�صادية  ،بجانب
نق�ص معدالت التنمية االقت�صادية  ،وارتفاع حجم الديون اخلارجية ( التى تزايدت مبعدل
حواىل  4.4مليار دوالر �سنوياً ) .
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(  ) 7جمل�س التعاون اخلليجى :

�أن�شيء يف عام 1981م وهو ي�ضم دولة االمارات العربية والبحرين واململكة العربية
ال�سعودية و�سلطنة عمان وقطر والكويت  .ويهدف �إىل التن�سيق والتعاون والتكامل بني هذه
الدول يف جميع امليادين  :التبادل التجارى  ،وانتقال االموال واالفراد وممار�سة الن�شاط
االقت�صادى  ،والتن�سيق االمنائى  ،والتعاون الفنى واملاىل والنقدى  ،والتعاون يف جماالت
ال�سيا�سة اخلارجية .
(  ) 8تكتالت اقت�صادية �أخرى :

يف عام 1964م حاولت الدول العربية ان�شاء �سوق عربية م�شرتكة  ،ولكن اعرت�ضت
هذه ال�سوق عقبات منها تفاوت الأ�سعار  ،وعدم االحتاد ال�سيا�سى  ،وعدم وجود تخطيط
اقت�صادى م�شرتك بني الدول العربية .
وت�سعى الدول اال�سالمية �أي�ضاً لقيام �سوق �إ�سالمية م�شرتكة غري �أن هذه ال�سوق
تقف �أمامها نف�س العقبات التى تعوق قيام ال�سوق العربية امل�شرتكة  ،رغم �أن عوامل
الوحدة ال�سيا�سية والتكامل االقت�صادى تتوفر بني دول العامل اال�سالمى �أكرث من �أى
دول �أخرى .
ومن االتفاقيات املهمة تلك التى قامت بني الدول امل�صدرة للبرتول « منظمة الأوبك
« والتى ت�أ�س�ست يف عام 1960م وت�ضم ال�سعودية وايران والعراق وليبيا ونيجرييا والكويت
واالمارات واجلزائر وفنزويال و�أندوني�سيا وقطر واجلابون و�إكوادور  ،ويدخل ال�سودان هذه
املنظمة ب�صفة مراقب يف الوقت احلا�ضر بعد �أن غدا دولة برتولية .
الأ�سئلة :

( )1يحقق التكتل االقت�صادى عدة فوائد للدولة  ،و�ضح .
( )2عدد �أ�سباب ظهور التكتل االقت�صادى بني الدول  ،و�أهدافه الأ�سا�سية .
( )3ا�شرح �أهم �أهداف منظمة التجارة العاملية  ،والفوائد االقت�صادية التى ميكن �أن تعود
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على ال�سودان بان�ضمامه لهذه املنظمة .
( )4حتدث عن االمكانات املتاحة لقيام ال�سوق اال�سالمية امل�شرتكة .
( )5اذكر �أهم امل�شكالت التى تواجه منظمة “ الكومي�سا “ .
( )6حدد �أهداف منظمة “ النافتا “ .
( )7ماذا تعرف عن الآتى :
( منظمة الأوبك )  ( ،اليورو )  ،منظمة الفاو  ،منظمة التجارة العاملية ( اجلات) ؟
( )8م�ستعيناً ب�أطل�س العامل ومعلمك حاول �أن تتعرف دول البا�سفيك .
ن�شاط :
قم بعمل جدول للتكتالت االقليمية يف العامل املعا�صر م�ستخدماً العناوين التالية :
 �سنة االن�شاء . االتفاقية . -الدول امل�شرتكة .
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( ) 9 - 2العولـمــة ومظاهرها االقت�صادية :

مفهوم العوملة :

العوملة ت�ضم عدداً من املفاهيم املتداخلة املتعلقة ب�شتى جماالت احلياة االقت�صادية
وال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية والدينية � ،إذ �أن غاية العوملة ن�ش�أة جمتمع عاملى مغاير
لو�ضع املجتماعات املحلية يكون �أ�سا�سه قيماً جديدة العالقة لها باللغة �أو الدين �أو الوطن ،
جمتمع يكون انتما�ؤه ل�شبكات االت�صال واملعلومات االلكرتونية .
ونحن هنا نركز على اجلانب االقت�صادى للعوملة  ،فاقت�صادياً العوملة تعنى التعاون املثمر
بني خمتلف دول العامل  ،واال�ستفادة من التقدم الهائل يف و�سائل النقل واالت�صال لتبادل
اخلربات وامل�صالح  ،فعلى �أ�سا�س امل�صلحة االقت�صادية تن�ش�أ �سوق عاملية تنظم حركة ر�ؤو�س
الأموال والقيام باال�ستثمارات لدفع عجلة الإنتاج وزيادة اال�ستهالك .
العوملة االقت�صادية يف جوهرها زحف ا�ستثمارى يجعل العامل كله
م�رسح ًا لال�ستثمارات الداخلية واخلارجية  ،وينتج عن اال�ستثمار
الإنتاج  ،ثم يلى ذلك الت�سويق والتجارة .
�إال �أن مفاهيم العوملة بد�أت تتغري منذ �أنهيار االحتاد ال�سوفيتى واعالن ما ي�سمى
بالنظام العاملى اجلديد بقيادة الواليات املتحدة الأمريكية وحلفا�ؤها من الدول الغربية ،
حيث تتلخ�ص �أهم مبادئ هذا النظام فيما يلى :
�أن تعرتف كل الدول بزعامة احل�ضارة الغربية وتعمل على تطبيق نظامها االقت�صادى
الر�أ�سماىل  ،ونظامها ال�سيا�سى الدميوقراطى .
فر�ض العقوبات االقت�صادية وال�سيا�سية والع�سكرية �ضد الدول التى ي�صفها الغرب
بالإرهاب �أو انتهاك حقوق االن�سان .
التنازل عن قدر من �سيادة الدول النامية مقابل املعونات االقت�صادية الغربية .
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املظاهر االقت�صادية للعوملة :
تتلخ�ص �أهم املظاهر االقت�صادية للعوملة فيما يلى :
( �أ ) النمو ال�سريع للم�شروعات التى ت�شرتك فيها دول من عدة قارات .
(ب) قيام نظام جديد للعمل يف اطار النظام االقت�صادى العاملى الذي تقوده امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية واملالية الدولية كالبنك الدوىل و�صندوق النقد الدوىل  ،امل�سخرة خلدمة
الواليات املتحدة الأمريكية .
( ﺟ) �أ�صبح لل�شركات متعددة اجلن�سيات مكانة متميزة يف االنتاج والت�سويق واال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة عرب احلدود .
( د) منو التجارة العاملية للمواد الأولية واملنتجات واخلدمات  ،وتكثيف حركة تنقل ر�ؤو�س
الأموال .
�آثار العوملة على الدول النامية :
من الآثار ال�سالبة للعوملة انتقا�ص دور الدولة الوطنى يف املجال االقت�صادى وال�سيا�سى
 .فال�شركات العمالقة متعددة اجلن�سيات والتى تتجاوز ميزانياتها ميزانية العديد من
الدول النامية �أ�صبحت تتحكم بدرجة كبرية يف ت�سيري ال�سيا�سات االقت�صادية الداخلية
للدول املقرت�ضة  .ولقد �أ�صبح الهدف الأ�سا�سى من العوملة يف ظل النظام العاملى اجلديد
�أن ي�سيطر الغربيون بقيادة الواليات املتحدة على الدول النامية يف العامل مبا فيها الدول
العربية والإ�سالمية .
واملالحظ �أن ال�سيا�سات االقت�صادية املتبعة يف كثري من البلدان العربية والإ�سالمية
�ساعدت على �أن ي�صبح االقت�صاد الوطنى لهذه الدول تابعاً القت�صاد الدول الر�أ�سمالية
العاملية  ،وذلك باالعتماد على الغري �أكرث من دعم ال�سوق الوطنية  ،وحماية ال�صناعات
النا�شئة وتوجيه االقت�صاد الوطنى اعتماداً على املوارد املحلية .
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الأ�سئلة :
( )1حدد املفهوم االقت�صادى للعوملة ؟
( )2لقد تغريت املفاهيم الإيجابية للعوملة بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتى  .ناق�ش .
( )3اذكر �أهم مظاهر االقت�صاد للعوملة .
( )4لقد �أ�صبح للعوملة اهداف حمددة يف ظل النظام العاملى اجلديد  .و�ضح .
( )5ال�سيا�سات االقت�صادية املتبعة حالياً يف بع�ض الدول العربية والإ�سالمية �ساعدت
على تبعيتها االقت�صادية للدول الر�أ�سمالية الكربى  .ا�شرح .
( )6كيف ميكن للدول العربية والإ�سالمية مواجهة ظاهرة العوملة يف ظل النظام العاملى
اجلديد يف ر�أيك ؟
( )7ما الآثار االجتماعية والثقافية ال�سالبة للعوملة على الدول النامية عامة والإ�سالمية
خا�صة ؟
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الباب الثالث

الإن�سان والبيئة
( م�شكالت عاملية )
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( )1 - 3الإن�سان والبيئة
مقدمة :
البيئة كلمة ن�ستعملها كثرياً يف حياتنا اليومية وبالطبع قد ذكرت هنا وهنالك يف الدرو�س
ال�سابقة و�أي�ضاً ظهرت عبارات مت�صلة بها كتلوث البيئة  ،والنظام البيئى  ،والتوازن البيئى
وغريها  .ومبا �أن هذه املفردات والعبارات �سرتد كثرياً يف درا�ستنا للم�شكالت العاملية
الأ�سا�سية  ،يكون من الأف�ضل �أن نقف على تعريف تلك املفردات والعبارات مع تو�ضيح
و�شرح املفاهيم الأ�سا�سية لها .
تعريف البيئة :
البيئة هى احليز �أو الو�سط الذي يحيط بالإن�سان وميار�س فيه �أن�شطة حياته املختلفة ،
وت�شمل البيئة �أي�ضاً كافة اجلوانب املادية منها وغري املادية  ،الب�شرية منها وغري الب�شرية ،
هذا يعنى �أن البيئة ت�شمل كل ما هو خارج عن كيان الإن�سان � ،أى كل ما يحيط به من
موجودات كالهواء الذي يتنف�سه واملاء الذي ي�شربه والأر�ض التى ي�سكن فيها ويزرعها
ويتحرك على ظهرها  ،وما يوجد على الأر�ض من كائنات حية من حيوان ونبات وغري حيه
من جماد فالإن�سان يتعاي�ش معها جميعاً وميار�س ن�شاطه ويت�أثر بها وي�ؤثر عليها .
والبيئة يف �أب�سط تعريف لها هى ( العالقة الأ�سا�سية القائمة بني العامل الطبيعى واحليوي
وبني العامل االجتماعى ال�سيا�سى الذى هو من �صنع الإن�سان )  .على �ضوء ما ذكر يف�سر
مفهوم درا�سة البيئة على �أنه درا�سة التفاعل بني احلياة والبيئة  ،فدرا�سة البيئة تهتم بوقاية
املجتمعات الب�شرية من الت�أثريات ال�ضارة وحماية الإن�سان من �أ�ضرارها  ،كما تهتم �أي�ضاً
بتح�سني نوعية البيئة لتنا�سب حياة االن�سان  ،كما تت�أثر درا�سة البيئة برتاث الإن�سان من
عادات وتقاليد و�أعراف وتاريخ  ،كذلك برتاثه الدينى والأخالقى .
والأهم �أن البيئة تت�أثر ب�صورة كبرية بتزايد �إفرازات م�صادر الطاقة نتيجة للتطور والتو�سع
يف ال�صناعة وو�سائل النقل .
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تعريف النظام البيئى :

�إن اهلل �سبحانه وتعاىل عندما خلق الأر�ض وما عليها جعل لها نظاماً دقيقاً متوازناً متكامل
العنا�صر يكفل وجود احلياة وا�ستمرارها فوق �سطح الأر�ض ويطلق عليه ( النظام البيئى ) .
ويق�صد بتعبري النظام البيئى يف العادة �أى م�ساحة من الطبيعة وما حتتويه من كائنات حية يف
تفاعلها مع بع�ضها ومع الظروف البيئية وما تولده من االجزاء احلية  .ويتمثل هذا النظام يف
وجود دورة حمددة وتوازن دقيق وتن�سيق كامل يتمثل يف عمليات بناء ( انتاج ) وعمليات
هدم ( ا�ستهالك )  .ويعرب عن العالقة بني املنتج وامل�ستهلك يف النظام البيئى ( ب�سل�سلة
الغذاء )
فالنظام البيئى باخت�صار ي�شكل جمموعة من العالقات املبا�شرة وغرياملبا�شرة للكائنات
احلية مع املحيط الذى تعي�ش فيه الكائنات غري احلية وقدرتها على ا�ستيعاب الت�أثريات
ال�سلبية الطارئة .
النظام البيئى يتكون من عدة عنا�صر حتتويها �أى منطقـة طبيعيـة مـن  ( :املاء – الهواء
– الرتبة ) والكائنات احلية متعددة الأنواع  ،ومبا تزخر به ال�سماء من �شم�س ي�ستمد منها
ال�ضوء واحلرارة وخمتلف �أنواع اال�شعة و�أي�ضاً من كل عنا�صر املناخ .
كل هذه العنا�صر تتفاعل وفق نظام معني يطلق عليه النظام البيئى  ،والأن�سان ك�أحد
مكونات النظام البيئى له دور كبري ؛ فهو امل�سيطر �إىل حد كبري وبالتاىل هو امل�س�ؤول عن
املحافظة على النظام البيئى .
ويقا�س جناح الإن�سان يف البيئة على قدر فهمه لنظامها وحتكمه فيه بال�صورة التى التف�سد
هذا النظام وتخل به .
ويتكون النظام البيئى من ثالثة عنا�صر رئي�سة هى :
( )1عنا�صر الإنتاج .
( )2عنا�صر اال�ستهالك .
( )3عنا�صر التحلل .
وال�شكل(  ) 1-3التايل يو�ضح دور كل من تلك العنا�صر يف دورة احلياة .
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ال�شكل (  : ) 1 - 3تداخل عنا�صر الإنتاج والإ�ستهالك للكائنات احلية
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عندما تدر�س (ال�شكل  )1 - 3يت�ضح لك وب�شكل وا�ضح تداخل عنا�صر االنتاج واال�ستهالك
بالن�سبة للإن�سان واحليوان و�سائر املخلوقات احلية .
( )1ا�شرح ذلك التداخل � .أعط امثلة .
( )2هل ينتج االن�سان واحليوان غذاءهما ذاتياً ؟ �إذا مل يكن كذلك فعلى ماذا يعتمد ؟
( )3مباذا تف�سر منو �أج�سام احليوانات وتكاثرها ؟ هل التكاثر انتاج ؟ وكيف تعلل ذلك ؟
( )4ينفرد النبات بانتاج غذائه ذاتيا .
كيف يتم ذلك ؟
ما العنا�صر التى يحتاج لها النبات لإنتاج غذائه وبناء ج�سمه وحفظ نوعه ؟
( )5كيف تكتمل دورة احلياة ؟
( )6ماذا تنتج عملية التحلل ؟
التوازن البيئى :
يرى العلماء �أن التوازن البيئى هو �أمر حقيقى قائم فع ًال بني العنا�صر املكونة للبيئة ،
مادام هنالك نظام بيئى متكامل عا�ش فيه ويعي�ش فيه كل امل�ساهمني يف توازن تام  ،ويعتمد
كل منهم على الآخر يف حياته .
والتوازن القائم بني خمتلف عنا�صر البيئة هو توازن ميكن مالحظته يف كثري من الأ�شياء
التى جندها حولنا  ،مث ًال كما يف ال�شكل ( : )1 - 3يقوم النبات بامت�صا�ص ثانى �أوك�سيد
الكربون ويخرج غاز االوك�سجني كناجت ثانوى لي�ستهلكه الإن�سان واحليوان  ،ثم يطلق الإن�سان
واحليوان ثانى اوك�سيد الكربون كناجت ثانوى ليعود مرة �أخرى للجو ويتم توافره للنبات
وهكذا يتم التوازن .
هنالك �أمثلة للأنظمة البيئية التى متثل بيئة منف�صلة قائمة بذاتها تعي�ش كل مكوناتها
البيئية احلية وغري احلية يف توازن تام ونظام دقيق .
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الن�شاط :

ال �شك �أننا نالحظ هذا التوازن يف كثري من الأ�شياء حولنا  ،وقد تعر�ضنا له يف درا�ستنا
ال�سابقة ملناطق خمتلفة من العامل مثال :
( )1م�ساحة الياب�سة يف الكرة الأر�ضية ظلت ثابتة �إىل حد كبري  .ما الذي يحفظ هذا
الثبات ؟ وكيف ؟
وهل ميكن �أن يكون لالن�سان �أثر يف تغيري تلك امل�ساحة م�ستقب ًال ؟
( )2ظهور اجلبال االلتوائية احلديثة على املناطق ال�ساحلية لبع�ض القارات هل له عالقة
بحفظ التوازن ؟ وحفظ التوازن مع ماذا ؟
( )3حتتفظ النباتات واحليوانات ب�أنواعها بالتكاثر وبقدر معلوم هو �أي�ضاً مثال حلفظ التوازن
البيئى مث ًال :
النباتات التى تنمو يف املناطق �شحيحة الأمطار يتم ازهارها ون�ضجها �سريعاً حلفظ نوعها .
النباتات التى تخاف على بزورها من الأحياء الأخرى تكرث من بذورها �صغرية احلجم .
الأ�سماك الكبرية يكرث بي�ضها .
يقال �أن املجتمعات الفقرية التى تتعر�ض للمجاعات ترتفع فيها ن�سبة اخل�صوبة واالجناب .
ناق�ش العبارات ال�سابقة معطياً �أمثلة من حولك .
( )4بع�ض الأنهار �سريعة اجلريان كالنيل الأزرق مث ًال �أو نهر النيل  ،يتم ت�آكل بع�ض
�شواطئها وهذا ما ي�سمى ( بالهدام ) هل يتم توازن ما يفقد من �أرا�ض ؟
خال�صة القول �أن التوازن البيئى امر طبيعى ربانى � -سبحان اهلل الذى خلق كل �شئ
بحكمة واقتدار  -والآية  49من �سورة القمر تلخ�ص ذلك ( �إنا كل �شئ خلقناه بقدر ) .
تلوث البيئة :

هو عبارة عن احلالة القائمة يف البيئة نتيجة للتغريات امل�ستحدثة فيها والتى تخل بتوازن
البيئة والنظام البيئى  ،وت�سبب للأن�سان واحليوان الأزعاج والأ�ضرار والأمرا�ض ورمبا تقود
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لنهاية احلياة بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  .وت�سمى م�سببات التلوث ( بامللوثات ) وهى �إما
مواد �صلبة �أو �سائلة �أو غازية �أو مكروبية �أو معدنية .
وي�شمل تلوث البيئة كل ما ي�ؤثر على عنا�صر البيئة مبا فيها من نبات وحيوان و�إن�سان ،
كذلك على ما ي�ؤثر يف تركيب العنا�صر الطبيعية غري احلية كاملاء والهواء والرتبة وغريها .
من املهم �أن نعرف �أن تلوث البيئة مل يعد �أمراً حملياً  .والبيئة نظام مفتوح على كل الكرة
الأر�ضية التى يغطيها غالف جوى واحد  ،وحتفها مياه املحيطات والبحار .
ولذلك �أ�صبح تلوث البيئة م�شكلة عاملية البد من م�ساهمة جميع الدول و�سكان الأر�ض
يف حلها .
الن�شاط :

ت�ساقط االمطار احلم�ضية .
()1
تلوث مياه الأنهار والبحار واملحيطات .
()2
تلوث الرياح وحملها لكثري من امللوثات .
()3
جتارة املواد الغذائية عاملياً .
()4
ا�شرح العبارات اعاله مو�ضحاً باالدلة ان ك ًال منها ي�ؤكد �أن البيئة نظام مفتوح  ،والتلوث
يت�أثر به كل �سكان الأر�ض .
�أق�سام تلوث البيئة :

ينق�سم تلوث البيئة �إىل ق�سمني رئي�سني :
�أو ًال  :تلوث البيئة املادى  :وهو تلوث عنا�صر البيئة الآتية :
( )1املاء ( )2الهواء ( )3الرتبة ( )4الأحياء ( ال�شكل . ) 2 - 3
ثانياً  :تلوث البيئة ( غري املادى ) .
وهو تلوث غري ملمو�س لكنه ي�ؤثر كثرياً على االن�سان ويظهر يف :
( �أ) تلوث ال�ضو�ضاء والتلوث الكهرومغناطي�سى .
(ب) التلوث الإ�شعاعي  :والتي �أهمها الأ�شعاعات الناجتة عن م�ضار الإ�شعاعات النووية .
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تلوث البيئة
تلوث مادى
تلوث الهواء
 ثانى اوك�سيد الكربون ثانى اوك�سيد الكربيت عوادم ال�سيارات مركبات الكلوردو فلورو كربون العنا�صر الطبيعية ( الرباكني ) ال�شوائب االمطار احلم�ضية -االخالل بطبقة االوزون

تلوث غري
مادى
تلوث
كهرومغناطي�سى
تلوث �إ�شعاعي

تلوث املاء
املياه العذبة

البحار واملحيطات

خملفات البرتول
االنهار
خملفات امل�صانع
والبحريات
خملفات امل�صانع خملفات التجارب
خملفات االن�سان النووية
تلوث الرتبة
واحليوان
تلوث كيميائى تلوث نووى
املبيدات
اال�سمدة واملخ�صبات
ال�صناعية
خملفات امل�صانع
نفايات املنازل
تلوث املعارك واحلروب

املفاعل النووى
التجارة النووية

ال�شكل ( � ) 2 - 3أق�سام تلوث البيئة
150

تلوث
�ضو�ضاء

�إهتمام الإن�سان بتلوث البيئة :

يعتقد بع�ض العلماء �أن بداية تلوث البيئة كانت عندما ا�ستحدث الإن�سان ا�ستعمال
النار  ،ولكن قلة حاجات الإن�سان مع �شح ال�سكان يف ذلك الزمان وع�صور �أخرى كثرية
الحقة مل تظهر خماطر التلوث  ،و�سرعان ما تقوم البيئة بحفظ التوازن لأن اخللل �ضئيل
وحمدود .
ومنذ زمن قريب عندما تزايد �سكان الياب�سة وكرثت حاجاتهم حلياة �أف�ضل ورفاهية
�أكرث ،ظهرت البحوث واالكت�شافات  ،وتطورت االخرتاعات وتنوعت م�صادر الطاقة من
فحم وبرتول وكهرباء  ،وتعددت ا�ستعماالتها وكرثت يف �أوجه احلياة املختلفة من نقل
و�صناعة وظهرت �آلة االحرتاق الداخلى .
كل هذا اخذ يزيد ويت�سارع يف الزيادة  ،فظهرت م�ساوئ االفراط يف ا�ستعمال الوقود
وتلوث الهواء مبخلفات احرتاق املحروقات من ثانى �أوك�سيد الكربون وغريه .
بد�أ هذا اخللل يف النظام البيئى حمدوداً يف الدول ال�صناعية  ،ولكن �آثاره بد�أت متتد
لباقى الياب�سة وو�صلت للأرياف والدول الفقرية .
وكانت الطفرة مع التقدم العلمى وال�صناعى والزراعى وخ�صو�صاً التكنولوجى وت�سارع
ذلك التقدم والذي زاد يف الن�صف الثانى من القرن الع�شرين  ،كل هذا مع تزايد النمو
ال�سكانى � ،أدى �إىل ظهور م�شاكل تلوث البيئة يف اجلو واملاء والأر�ض  ،و ظهرت لها
خماطر جمة �أثرت على حياة االن�سان واحليوان والنبات .
�أوال ً  :تلوث الهواء :

كما علمنا �سابقاً �أن الكرة الأر�ضية يحيط بها غالف جوى تتجدد فيه التفاعالت
الكيميائية ب�صفة م�ستمرة  .ويت�ألف جو الأر�ض من الغازات التالية  :النرتوجني بن�سبة
 ٪79.1واالك�سجني بن�سبة  ، ٪20.1وثانى اوك�سيد الكربون بن�سبة  ٪0.04وغريها من
الغازات بن�سب قليلة .
ويعترب الهواء ملوثاً �إذا حدث تغيري كبري يف تركيبه ل�سبب من الأ�سباب �أو �إذا
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اختلط ببع�ض ال�شوائب �أو الغازات بقدر ي�ضر بحياة الكائنات احلية .
واملواد امل�سببة للتلوث ب�أ�شكالها املختلفة تدخل ج�سم الإن�سان عن طريق التنف�س �أو
م�سام اجللد �أو اجلهاز اله�ضمى مع الغذاء �أو ال�شراب .
تتعدد �أنواع الغازات وال�شوائب التى تت�صاعد �إىل الهواء نتيجة الحرتاق الوقود يف
امل�صانع وحمطات التوليد وحمركات ال�سيارات والطائرات وكل الآليات املتحركة  .و�أهم
ملوثات الهواء هى :
( )1ثانى �أوك�سيد الكربون :

جميع الغازات املوجودة يف الغالف اجلوى لها اتزان طبيعى مبعنى �أن ما ي�ضاف �إليها
يوازى ما يفقد منها  .وعليه ف�إن الكمية امل�ضافة من ثانى اوك�سيد الكربون ت�ستهلك
بوا�سطة النباتات لت�صنيع غذائها كما يذوب جزء منها يف املاء .
لكن هذا التوازن الطبيعى قد �أخل به التقدم العلمى والتكنولوجى وزيادة �أن�شطة
االن�سان  ،مما �أدى اىل زيادة تركيز هذه الغازات و �أهمها ثانى اوك�سيد الكربون وهو
غاز �سام �إذا مازادت كميته عن حد معني  .وهو من �أهم ملوثات البيئة وكلما زادت
كميته زادت خطورته على االن�سان  ،كما �أن زيادة ان�شطة ا لإن�سان �أدت اي�ضاً �إىل
ا�ضافة غازات جديدة �أهمها مركبات الكربون البلورية الفلورية  .ومن ا�ضرار هذه
الغازات وزيادة تركيزها هو امت�صا�صها لقدر كبري من اال�شعاعات احلرارية املنعك�سة
من �سطح ا لأر�ض مما ي�ساعد على �إرتفاع درجة احلرارة عن معدلها الطبيعى وهو ما
يعرف باالحتبا�س احلرارى .
االحتبا�س احلرارى م�شكلة عاملية :

ت�شكل ظاهرة االحتبا�س احلرارى املتفاقمة قلقاً حقيقياً لكل دول العامل  .وترى
كثري من اجلهات العلمية والر�سمية �أنه �إذا مل تتخذ اجراءات حا�سمة للحد من انبعاث
الغازات ال�ضارة بالبيئة ( غاز اك�سيـد الكربون – غاز امليثان – غاز كلورو فلورو كاربون
) وهى التى تعرف بغازات االحتبا�س احلرارى  ،ف�إن ذلك �سي�ؤدى حتماً �إىل تفاقم تلك
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الظاهرة  ،ومن �سمات هذا التفاقم الأ�سا�سية ارتفاع معدالت درجة حرارة الأر�ض ،
وما يرتتب على ذلك من عواقب وخيمة على ر �أ�سها انهيار جبال ثلوج القطبني وارتفاع
م�ستوى �سطح البحار  ،وما ينتج عنه من غرق للمناطق ال�ساحلية التى تكرث بها املدن
وتكتظ بال�سكان  .كما يفقد �سطح الياب�س جزءاً منه مما ي�ؤثر �سلباً على الإنتاج ب�أنواعه
املختلفة .
( )2ثانى �أوك�سيد الكربيت :

هو غاز حم�ضى �أكال  ،وهو من �أخطر عنا�صر التلوث فوق املدن الكبرية واملن�ش�آت
ال�صناعية  .ومركبات الكربيت جندها يف الفحم والبرتول  ،وعند حرقها ينتج هذا الغاز
الذي يذوب يف بخار املاء ليعطى حم�ضاً قوياً يت�ساقط مع املطر  ،ك�أمطار حم�ضية تلوث
الهواء والرتبة واملجارى املائية .
ولقد �أ�صدرت بع�ض الدول ت�شريعات حددت ن�سبة الكربيت امل�سموح بها يف
املحروقات  .واي�ضاً يتلوث الهواء بغازات �أخرى بقدر �أقل  ،منها اك�سيد النرتوجني
الذي يوجد يف املحروقات وي�ؤثر على طبقة االوزون  ،وكذلك غاز �أول اوك�سيد
الكربون .
( )3تلوث الهواء بعوادم ال�سيارات وبالر�صا�ص :

نتيجة لالحرتاق غري الكامل للوقود يف حمركات ال�سيارات وجميع املتحركات ال�سيما
يف املدن الكبرية وغازات العوادم التى تتكون من ثانى �أوك�سيد الكربون وكذلك �أول
�أوك�سيد الكربون واملاء وبع�ض اجلزئيات الع�ضوية  ،تنطلق يف املدن الكبرية ذات املبانى
العالية وتكون ظاهرة تعرف با�سم ( ال�ضباب الدخانى )  .وال�ضباب الدخانى ي�سبب
�إحتقان الأغ�شية املخاطية ويدمع العيون .
�أما تلوث الهواء بالر�صا�ص  ،م�صدره �إ�ضافات يف بنزين ال�سيارات لزيادة اال�شتعال
ومنها يظهر اوك�سيد الر�صا�ص وهو مادة جامدة وترت�سب على جدران حمركات
ال�سيارات ومنازل املدن .
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( )4تلوث الهواء بال�شوائب :

حتتوى الغازات املندفعة من مداخن امل�صانع على كثري من ال�شوائب واالبخرة واملواد
العالقة واغلبها �شديدة الت�سمم مثل مركبات الزرنيخ والفو�سفور والكربيت وغريها .
( )5تلوث الهواء بالعنا�صر الطبيعية :

متثل الرباكني �أحد العوامل الطبيعية الهامة التى تت�سبب يف تلوث البيئة  ،وذلك نتيجة
ملا تدفع به الرباكني من غازات ورماد عند انفجارها  .وتتلوث البيئة بتلك الغازات ال�ضارة
ولفرتة طويلة ومل�سافات طويلة .
هناك اي�ضاً من العنا�صر الطبيعية  ،العوا�صف واالعا�صري وهى ت�ؤثر على الرتبة فتخل
بالتوازن البيئى .
( )6تلوث الهواء يف طبقة االوزون :

غاز الأوزون غاز �شفاف يتكون من ثالث ذرات من الأوك�سجني  ،ون�سبته يف الغالف
اجلوى قليلة جداً قد التتجاوز الواحد يف املليون  .وهو غاز �سام للإن�سان ( بالتنف�س )
كما �أنه �سام لكثري من الأحياء  .وهو يتكون يف طبقة بعيدة من االر�ض يقدر ارتفاعها
بحوايل ( � 19إىل  ) 20كيلومرتاً فوق �سطح البحر  ،ويتم تكوينه طبيعياً بوا�سطة التفريغ
الكهربائى بالربق  .وغاز الأوزون يف �صورته غري امل�ستقرة يتعر�ض للتفكك واالندثار
ولكنه �سرعان ما يجدد نف�سه بالتفريغ الكهربائى  ،وتفكيك جزئيات الأوك�سجني العادى
لت�صبح ذراته حرة وتكون الأوزون ثالثى اجلزىء .
كما ميكن تكوين غاز الأوزون بالقرب من �سطح االر�ض نتيجة للتفاعالت الكيميائية
يف وجود �أ�شعة ال�شم�س وبع�ض ال�شوائب الغازية .
طبقة ا لأوزون هى الدرع الواقى للحياة على �سطح ا لأر�ض ،لأنها حتمى �سطح
ا لأر�ض من ا لأ�شعة فوق البنف�سجية التى الت�سمح طبقة ا لأوزون بت�سربها �إىل
�سطح ا لأر�ض .
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كما �أن الكمية ال�ضئيلة جد اً من غاز ا لأوزون هي امل�س�ؤولة عن تعقيم وتنظيف
البيئة من البكترييا والفريو�سات  .كما �أنه ي�صنع كيميائياً لي�ستعمل يف حفظ
امل�أكوالت املعلبة وتنقية مياه ال�شرب .
فجوة االوزون :

يقا�س تركيز ا لأوزون يف اجلو بوحدة جزء واحد يف املليون واملفرو�ض �أال يتعدى 50
جزء اً يف املليون واال حتول �إىل ت�أثري �ضار .
ولكن بعد �أن كرثت الطائرات ا لأ�سرع من ال�صوت والتى تطري يف ارتفاعات عالية
لت�صل طبقة الرتبو�سفري التى يتوزع فيها ا لأوزون  ،وتفرغ الطائرات من عوادمها غازات
حتوى عنا�صر ت�ساعد على تفكك غاز االوزون  ،مما ي�ؤدى �إىل تناق�ص غاز ا لأوزون يف
هذه الطبقة ب�صورة الي�ستطيع تعوي�ضها فتظهر فجوة االوزون .
وظهور هذه الفجوة معناه ت�سرب ا لأ�شعة فوق البنف�سجية ال�ضارة باحلياة �إىل �سطح
االر�ض  .لكن التفكك الذي يحدث لطبقة الأوزون �سببه التلوث ال�صادر من الن�شاط
الب�شرى ومن عوادم الطائرات النفاثة وال�صواريخ وغريها  ،و�أهم تلك الأ�سباب هى :
( )1املرذوذات ال�ضارة ( البخاخات ) .
( )2الطريان النفاث .
(�	)3إطالق ال�صواريخ �إىل الف�ضاء .
( )4التفجريات النووية .
( )5الأقمار ال�صناعية التى تعمل بطاقة نووية .
الن�شاط :

( �أ) ما ي�شغل بال العامل اليوم وي�صبح التحدى هو الوقوف �أمام التقدم العلمى حلماية
البيئة �أو م�سايرة التقدم العلمى والتمتع مبا يقدم للإن�سان من رفاهية .
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	�أبحث يف هذا املو�ضوع وناق�شه يف جمموعات لتقدمي بع�ض احللول للم�شاركة يف حل
م�شكلة عاملية ت�شغل بال اجلميع .
ثانيا ً  :تلوث املياه العذبة :
( )1تلوث االنهار والبحريات العذبة :

مل ينتبه االن�سان لتلوث االنهار واملياه العذبة اجلارية �إال حديثاً  ،وقد كان يف ظن
النا�س �أن املياه اجلارية تتجدد دوماً وال حتتفظ بالف�ضالت واملخلفات الأخرى التى تلقى
فيها  ،ورمبا لعب �شح ال�سكان وقلة ف�ضالتهم يف املا�ضى دوراً يف هذا الظن وعدم االنتباه
لتلوث املاء وا�ستبعاد فكرة تلوثه  .ومل يكن يف بالهم �أن ما يلقونه يف الأنهار �سيعود لهم
مع مياه ال�شرب وبالتاىل مل يدركوا خماطر تلوث املاء .
لكن يف هذا الع�صر ا�صبح االمر واقعاً ملمو�ساً خ�صو�صاً يف االنهار والبحريات التى
ن�ش�أت املدن على �شواطئها وكربت واكتظت بال�سكان الذين كرثت ف�ضالتهم وخملفاتهم
مع تطور احلياة وكرب حجم ما يلقونه يف االنهار  ،واو�ضح مثال لذلك  :نهر التيم�س يف
اجنلرتا والذي تقع لندن على �شواطئه  ،وقد حدث يف القرن التا�سع ع�شر ان حتول النهر
�إىل كتلة من القاذورات مما �سبب وباء الكولريا ل�سكان مدينة لندن يف منت�صف القرن
التا�سع ع�شر .
واي�ضاً من الأمثلة الأخرى املدن االوربية التى تقع على نهر الراين  ،والتى تكررت
فيها نف�س امل�أ�ساة  ،بانت�شار الأوبئة كالتايفويد والكولريا ن�سبة لتلوث ماء النهر ب�صورة
مبالغ فيها .
ويف ال�سودان يتعر�ض نهر النيل وروافده للتلوث بفعل ن�شاط الإن�سان ومن �أهم م�صادر
تلوث نهر النيل الآتي :
( )1الف�ضالت املنزلية  :وهى خملفات وف�ضالت وقاذورات خمتلفة ناجتة عن
ا�ستخدام الإن�سان يف املنازل واملطاعم على ال�شاطئ .
( )2الف�ضالت ال�صناعية  :وهذه رغم قلتها لكن يزداد خطرها يف �أنها حتتوى مواد
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�سامة وخطرة .
( )3الف�ضالت الزراعية  :تكرث فيها بقايا املخ�صبات الكيميائية واملبيدات احل�شرية
التى تر�ش بالطائرات فيت�أثر النهر بجزء منها .
( )4الف�ضالت االن�سانية  :وهى ناجتة عن ا�ستعمال الإن�سان للأنهار مبا�شرة �سواء
باال�ستحمام �أو غ�سيل ال�سيارات والأوانى واملالب�س وا�ستعمال ال�صابون .
( )5ف�ضالت ال�رصف ال�صحى  :هذه الف�ضالت رمبا ت�صل للنهر مبا�شرة �أو عن
طريق الت�سرب من الآبار ال�سطحية لل�صرف ال�صحى �أو عندما تنحدر ال�سيول ومياه
الأمطار �صوب النهر عرب املدن واملنازل � ،أى مناطق ملوثة تنقل املياه قاذوراتها للنهر
مبا�شرة .
( )2تل ّوث البحار واملحيطات :

البحار واملحيطات رغم كرب حجمها وكرثة املاء فيها �إال �أنها تتعر�ض للتلوث لأ�سباب
خمتلفة  .وبع�ض البحار املقفولة كالبحر امليت �أو البحار �شبه املقفولة كالبحر املتو�سط ،
يكرث فيها التلوث  ،ولكن التلوث موجود يف كل البحار واملحيطات للأ�سباب الآتية :
( )1جمارى ال�صرف ال�صحى للمدن  ،كما يحدث للبحر املتو�سط الذي تطل على �سواحله
�أكرث من مائة مدينة كبرية تلقى ف�ضالتها وخملفاتها يف البحر .
( )2ت�سرب البرتول من الناقالت �أو ت�سرب ثانى �أوك�سيد الكربون من ال�سفن وغريها
وكذلك حوادث ال�سفن املدنية واحلربية .
( )3خملفات امل�صانع واملبيدات احل�شرية وما حتمل الأنهار من ملوثات .
( )4ا�ستعمال الإن�سان لل�شواطئ كم�صائف  ،وكرثة امل�صطافني فيه وما يرتكون من خملفات
وف�ضالت وما ي�ستقبل البحر من �صرف �صحى يف فرتات ال�سياحة .
( )5حدوث ت�سرب البرتول يف مناطق التنقيب والإنتاج داخل البحار واملحيطات .
كل هذه اال�سباب ت�ؤثر على كمية تلوث مياه البحار واملحيطات مما ينتج عنه �أ�ضرار كبرية
على الأحياء يف املحيطات والبحار  ،وكذلك على حياة االن�سان الذى ي�سكن ال�سواحل �أو
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ي�ستعمل امل�صائف ال�سياحية  ،و�أكرب �ضرر واعظمه ناجت عن ت�سرب البرتول  ،والذى المير
وقت �إال وتنقل الأنباء خرب ت�سرب البرتول من �سفينة نتيجة غرقها �أو ا�صطدامها وت�ستمر بقع
الزيت زمناً طوي ًال على �سطح املاء كما يت�سرب منها مقدار لقاع البحر .
ثالثا ً  :تلوث الرتبة :

تتعر�ض الرتبة للتلوث مما ي�ؤثر على التوازن البيئى و�صحة االن�سان  .وتلوث الرتبة ينتج
�أ�سا�ساً من التلوث الكيميائى �أو التلوث النووى  ،كما �أن هنالك بع�ض الأنواع من عنا�صر
تلوث الرتبة الثانوية :
( �أ ) التلوث الكيميائى :

ومن العوامل امل�س�ؤولة عن التلوث الكيميائى :
( )1التلوث باملبيدات :

وهى مواد كيميائية ت�سخدم يف جماالت الزراعة وال�صحة العامة للق�ضاء على احل�شرات
واحل�شائ�ش ال�ضارة .
يتم انتاج املبيد يف معامل خا�صة كما يتم خلط املادة الفعالة مبواد �أخرى لي�سهل
ا�ستعمالها  ،مما يجعل املبيد �شام ًال لكثري من املواد الكيميائية الأخرى التى لها �أ�ضرار على
البيئة وتلوث الرتبة  .ومن �صور التلوث باملبيدات وخملفاتها :
( �أ ) املواد الزراعية اخلام :

يحدث التلوث للنباتات واملنتجات الزراعية بطرق خمتلفة منها :
( )1املعاملة املبا�شرة بالكيميائيات ملعاجلة الآفات التى ت�صيب املحا�صيل والإ�سراف
يف تلك املبيدات ي�ؤدى للإخالل بالتوازن البيئى .
( )2طريقة اال�ستعمال بالر�ش والتعفري ي�ؤثر على املناطق املجاورة .
( ب ) مياه ال�شرب :

تت�سرب تلك املواد الكيميائية مل�صادر مياه ال�شرب للإن�سان واحليوان .
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(جـ )  )3( -الألبان :

تتعر�ض الألبان للتلوث الكيميائى عند عالج احليوانات التى تدر اللنب بالعقاقري
الكيميائية والهرمونات �أو عندما تتغذى على مواد زراعية ملوثة � .أي�ضاً تكون هناك بقايا من
املواد الكيميائية يف اللحوم والبي�ض واال�سماك .
( )2التلوث باملخ�صبات الزراعية :

املق�صود هنا املخ�صبات الزراعية املركبة من مواد كيميائية  ،ملا لها من �آثار جانبية �ضارة
تظهر يف املنتجات الزراعية  .واخلال�صة �أن الرتبة الزراعية تتعر�ض ل�صور خمتلفة من التلوث
�سواء باملبيدات الكيميائية �أو املخ�صبات الكيميائية والإ�سراف يف ا�ستعمالها  .هذا بالإ�ضافة
لغياب املخ�صبات الع�ضوية الطبيعية واملخلفات النباتية واحليوانية .
(ب) التلوث النووى :

تتلوث الرتبة تلوثاً نووياً وهو اخلطر اجلديد الذى ظهر يف الن�صف الثانى من القرن
الع�شرين ويهدد جميع عنا�صر البيئة وحياة الإن�سان واحليوان والنبات  .فالإ�شعاعات النووية
التى نعرفها موجبة وهي ا�شعاعات ذات فائدة لالن�سان ك�أ�شعة جاما و�أ�شعة �إك�س ال�شائعة
اال�ستعمال ومنها �أي�ضاً �أ�شعة ذات طبيعة ج�سيمية ك�أ�شعة ( الفا وبيتا ) وغريها .
وتنق�سم م�صادر الإ�شعاعات النووية �إىل ق�سمني :
( )1م�صادر طبيعية  ،وت�شمل العنا�صر امل�شعة الطبيعية املتبقية يف الق�شرة الأر�ضية كاليورانيوم
والتوريوم والأ�شعة الكونية .
( )2م�صادر �صناعية  ،كمحطات الطاقة النووية ومفاعالت الت�صنيع احلربى للأ�سلحة الذرية
 ،وكذلك امل�صانع التى ت�ستعمل الأ�شعاعات النووية يف ن�شاطها مثل م�صانع �شا�شات
التلفزيون واحلا�سب الآىل والطالءات امل�ضيئة و�أجهزة ا�شعة اك�س وغريها .
كل هذه الإ�شعاعات النووية مهما كانت �ضعيفة فانها ت�ؤثر على �صحة الإن�سان وعليه
يجب احلذر والوقاية منها ومثال ذلك  :ما جنده يف حجرة الت�صوير با�شعة اك�س من
حائط �صلد �سميك يقى فنى الت�صوير عند القيام بعملية الت�صوير  .واهم انواع تلوث
البيئة والرتبة باال�شعاعات النووية هى :
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( )1التلوث النووى بالتجارب النووية وما يحدث من انفجارات .
( )2التلوث النووى من حمطات القوى النووية .
( )3التلوث الناجت من ال�صناعات النووية .
ويعتقد كثري من العلماء �أن خطر التلوث النووى على البيئة كبري جد اً وذلك
للآتى :
( )1اخلطر الناجت من النفايات النووية و�صعوبة التخل�ص منها ويعتقد ان ا�شعاعها ي�ستمر
لزمن طويل .
( )2وقوع بع�ض احلوادث للمفاعالت النووية وحمطات القوى النووية  ،وت�أثري ذلك على
البيئة املجاورة و�سكانها .
( )3التلوث احلرارى الذي يحدث يف البيئة املجاورة ملحطات القوى النووية .
( )4ا�ستعمال الإن�سان للأ�سلحة النووية يف احلروب  ،وما ي�سببه ذلك من فناء .
(ﺟ ) �صور �أخرى من ملوثات الرتبة :

( )1احلروب والت�سليح وما يحظى به من ميزانيات فاحلرب ت�صيب الأر�ض بدمار كبري
وكذلك املوارد الطبيعية من تربة وغريها  ،و�أقرب مثال ما مت من دمار لدولة الكويت
بعد حرب اخلليج وحرق لآبار البرتول وما نتج من ذلك من تلوث الهواء والرتبة .
( )2تلوث املدن التى يزداد �سكانها ب�سرعة كبرية القبل لها باال�ستعداد ملعاجلة ما يتجمع
فيها من ف�ضالت و نفايات تلوث الرتبة داخل املدن وحواليها .
رابعا ً  :التلوث غري املادى :

وي�شمل الآتي :
(�أ) التلوث ال�ضو�ضائي  :وهو زيادة معدل ال�ضو�ضاء �أكرث من قدرة �سمع الإن�سان
لدرجة ي�صعب عليه حتمله  ،ومظاهر هذا ال�ضو�ضاء جندها يف املدن تنبعث من �أ�صوات
ال�سيارات والطائرات و�آالت امل�صانع  .وت�ؤثر ال�ضو�ضاء على ال�سمع والقلب .
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(ب) التلوث الكهرومغناطي�سى  :وهو تلوث ينتج من املوجات الكهرومغنطي�سية التى متلأ
اجلو املحيط بنا  ،وت�ؤثر ب�شكل �أو ب�أخر على اجلهاز الع�صبى للإن�سان .
(جـ ) التلوث اال�شعاعي  :وهو تلوث ينتج من دفن النفايات امل�شعة اخلطرة وطرحها بطرق
غري مالئمة � ،أي التخل�ص منها ب�شكل غري علمي ودقيق .

مترين :

ادر�س ما ي�أتى بتمعن ثم ناق�ش معلمك وزمالءك فيما جاء فيه من �أفكار .
( )1كل ما هو نافع و�إيجابى يف احلياة �آخذ يف االنقرا�ض واالنح�سار بفعل الإن�سان  ،يف
حني ان كل ما هو �سلبى وغري نافع و�ضار �آخذ يف التزايد مما يرتتب عليه تلوث البيئة
وا�ستنزاف املوارد الطبيعية و�إجهاد الأر�ض .
( )2النفايات والف�ضالت واملخلفات �أخذت تزيد كماً ونوعاً من م�صادر خمتلفة ف�أ�صبحت
�أكرث الظواهر �إ�ضراراً و�إ�ساءة للبيئة .
( )3رغم �أن كل الدول تتخل�ص من خملفاتها � ،إال �أن الدول ال�صناعية هى م�صدر اجلزء
االكرب من الف�ضالت والنفايات ومل تقت�صر على ذلك بل هي امل�صدر الأ�سا�سى لكل
النفايات اخلطره .
هل ميكن �إعادة ا�ستعمال النفايات اخلطرة ؟ وهل ميكن حرقها وردمها ردماً اعتيادياً
كالف�ضالت الب�شرية والع�ضوية ؟
( )4ت�شبعت الدول ال�صناعية بنفاياتها امل�شعة وال�سامة ( النفايات النووية والكيميائية
وغريها ) وت�سعى حالياً لت�صدير هذه النفايات للخارج خا�صة للدول النامية لتتحول
�إىل مزبلة لف�ضالت الدول ال�صناعية الغنية .
هل تعتقد ان ا�ستغالل �أغنياء العامل يف ال�شمال لبيئة الدول النامية والفقرية يف اجلنوب
�أ�سلوب �إن�سا ّين ؟ وملاذا ؟
( )5الدول ال�صناعية هى �أكرث الدول ا�ستنزافاً ملوارد االر�ض  .وت�ستهلك الطاقة مبعدالت
كبرية وغري مقبولة  ،وتت�سبب يف اجلزء الأكرب من التلوث  ،خا�صة تلوث الهواء ،
واالحتبا�س احلرارى  ( ،االخالل بطبقة االوزون)  .وهى ت�سعى الآن لت�صدير �أزماتها
البيئية لكل �أجزاء العامل .
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( بد�أ االن�سان حياته على الأر�ض وهو يحاول �أن يحمى نف�سه من
تغول الطبيعة  ،ولكن و�صل به االمر حالي ًا وبعد �آالف ال�سنني
وهو يحاول ان يحمى الطبيعة من نف�سه )  .ناق�ش
االتفاقيات الدولية حلماية البيئة :

على الرغم من انحيازنا للعلم و�إدراكنا متاماً �أنه من امل�ستحيل الثبات يف مهب رياح
التطور والتقدم العلمى والتكنولوجى � ،إال �أننا ال منلك �إال �أن ن�شارك ماليني الب�شر يف العامل
خماوفهم من تلوث البيئة  .كان عام 1968م هو نقطة البداية يف �إثارة االنتباه العاملى لق�ضايا
البيئة وامل�شاكل البيئية التى تعرت�ض االن�سان  ،وذلك عندما حتدث مندوب ال�سويد يف االمم
املتحدة �آنذاك مطالباً الأمم املتحدة بعمل على م�ستوى دول العامل حلماية الإن�سان من تلوث
البيئة  .ومنذ ذلك التاريخ ا�ستمرت اجلهود وتوا�صلت ملدة �أربع �سنوات لتوحيد الر�ؤى
وتوعية الدول واملنظمات وال�شعوب مب�شاكل البيئة  ،وحثها على العمل والت�ضامن يف عمل
م�شرتك من �أجل حماية الإن�سان من تلوث البيئة .
نتيجة لهذه اجلهود ُعقدت الكثري من االتفاقيات وامل�ؤمترات منها :

( �أ ) م�ؤمتر الأمم املتحدة للبيئة يف اخلام�س من يونيو عام 1972م يف مدينة
ا�ستكهومل با�ست�ضافة دولتها .

وطوال ع�شرة �أيام متوا�صلة ناق�شت وفود  113دولة مو�ضوع البيئة  ،وخل�صت
�سميت
الدول امل�شاركة لربامج عمل عظيمة يف جمال البيئة ؛ ومت التوقيع على اتفاقية ّ
( �إتفاقية �إقرار خطة العمل يف بيئة االن�سان ) .
حتدثت الإتفاقية عن الإن�سان بح�سبان �أنه هو الذي يعتمد على البيئة وتقع عليه
امل�س�ؤولية يف الآتى :
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 حت�سني �أو�ضاع حياة الأن�سان . ح�سن �إدارة موارد العامل الطبيعية . منع التلوث واحلماية منه ب�صيانة البيئة . توعية املواطنني مبختلف �أعمارهم ب�أهمية التوازن البيئى . االهتمام بالبحوث وتوجيهها �إىل ما ي�ؤدى �إىل و�ضع احللول مل�شاكل البيئة  ،وخلقالروابط بني مراكز البحوث يف العامل .
 ف�ض النزاعات عرب االتفاقيات العادلة وامل�شاركة يف �سباق الت�سلح .منذ عام 1972م والعامل يحتفل �سنوياً يف اخلام�س من يونيو بيوم البيئة  .ويختار
لكل يوم �شعاراً لالحتفال  ،ليناق�ش ويدعو لالهتمام باحدى الق�ضايا املحورية يف جمال
البيئة لتحقيق مزيد من الوعى بالبيئة وت ّعرف م�شاكلها وامل�شاركة يف احلماية منها وو�ضع
حلول لها .
واننا ال منلك �إال �أن ن�شارك املاليني من الب�شر يف هذه املعمورة (ونحن م�أمورين بتعمريها)
بالوعى مب�شكالت البيئة معرفة وعم ًال يف تقليل �آثارها ال�ضارة .
ويف �سياق امل�ساعي العاملية التي جرت واملعاجلات التي افرت�ضت خالل العقد الأخري من
القرن الع�شرين لهذا الغر�ض ظهر االهتمام العاملي و ُعقدت الكثري من امل�ؤمترات منها :
( �أ ) قمة االر�ض :

عقدت يف عام 1992م مبدينة ريودى جانريو وح�ضرها ر �ؤ�ساء كثري من دول العامل
( قاد ال�سيد رئي�س اجلمهورية وفد ال�سودان )  ،وقد �أقرت هذه القمة ( ب�أن للن�شاط
الب�شرى املتزايد ت�أثري اً �سلبياً على املناخ ) وقد اطلقت االمم املتحدة نتيجة لذلك
�إ�شارة البدء بالتوقيع على اتفاق الت�أثريات ال�ضارة بالبيئة .
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( ب ) اتفاقية كيوتو :

ويف عام 1997م عقد يف كيوتو م�ؤمتراً للتوقيع على اتفاقية تلزم املوقعني عليها بخف�ض
انبعاث الغازات ال�ضارة بالبيئة مبعدل  . ٪50وعلى الرغم من �أن كثرياً من العلماء اعترب هذا
االتفاق متوا�ضعاً ف�إن الواليات املتحدة الأمريكية تراجعت عنه متعللة ب�أن االلتزام بذلك
االتفاق �سيلحق �ضرراً على ال�صناعة يف الواليات املتحدة  ،وهى م�س�ؤولة عن اكرب ن�صيب
من انبعاث الغازات ال�ضارة .

( جـ ) قمة غوتنربغ الأوربية :

عقد االحتاد الأوربى قمة يف غوتنربغ ب�ش�أن عدة م�سائل تهم االحتاد ومنها �إقرار معاهدة
كيوتو  ،فقد وافق زعماء �أوربا ب�صفة م�ؤقته على �أن ت�صبح معاهدة كيوتو جاهزة القرارها قبل
نهاية عام 2001م .

(د) قمة كوبنهاغن :

تكثف اجلهود الآن وجتري الإت�صاالت لعقد قمة يف مدينة كوبنهاغن نهاية العام 2009م
وذلك للبحث يف ظاهرة التغريات املناخية التي �أ�صبحت تهدد الكثري من دول العامل
وتنبيء بحدوث كوارث طبيعية على الب�شرية جمعاء .
هذه هي امل�ساعي العاملية التي جرت وجتري ملعاجلة الأ�ضرار التي �أملت بالبيئة يف �شتى
بقاع العامل .

ن�شاط :
 يف �أي الدول تقع كل من املدن الآتية  :غونتربغ  -ريودي جانريو كيوتو -كوبنهاغناكتب مقا ًال جغرافياً عن التغريات املناخية  ،ميكنك اال�ستفادة من املكتبة
املدر�سية وتقنية االنرتنت .
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(  ) 2 – 3ا�ستنزاف املوارد الطبيعية

كم ت�ساوى منافع الأنظمة البيئية ؟
ن�شكر اهلل على ما رزقنا من نعم جندها على الأر�ض ويف البحر �أو ينزلها علينا من
ال�سماء يف نظام بيئى دقيق متوازن  ،وعلينا �أن ن�س�أل انف�سنا ونت�أمل كم ت�ساوى منافع تلك
الأنظمة البيئية لنا ؟ بالطبع مل نتوقف من قبل �أمام هذا ال�س�ؤال  ،رمبا الننا ال منلك البيانات
واملعلومات واملقايي�س التى ت�ؤهلنا لالجابة عنه  .وهذه بالطبع عملية حتتاج لبحوث علمية
وحتتاج مل�ؤ�س�سة بحثية عليمة ب�أحوال االنظمة البيئية املختلفة .
فال غرابة �أن تت�صدى ملثل هذا ال�س�ؤال يف ع�صرنا هذا �إحدى امل�ؤ�س�سات البحثية .
وبالفعل فقد قام معهد اقت�صاديات البيئة لوالية ماريالند الأمريكية بالت�صدى لهذا ال�س�ؤال
و�أجرى مع فريق من علماء االقت�صاد والبيئة بحثاً قيماً وخرج بنتائج �أده�شت الكثريين
 ،وكان �أ ّولهم االقت�صاديون التقليديون الذين كانوا يقللون من قيمة الأنظمة البيئية يف
املوازنات االقت�صادية .
وخال�صة ما تو�صل له معهد ماريالند القت�صاديات البيئة � ،أن النظام البيئى لكوكب
الأر�ض يوفر للب�شر خدمات ومنافع ترتاوح قيمتها بتقدير معتدل حواىل ثالثة وثالثني ترليون
دوالر �أمريكى يف ال�سنة  ،تفا�صيلها كما يلى :
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جدول (  : ) 1 - 3يو�ضح قيمة اخلدمات واملنافع لعنا�رص النظام
ا لبيئى
ح�سب تقرير عام 2000م .

قيمة اخلدمات واملنافع بالرتليون دوالر= �ألف مليار دوالر
النظام البيئى
12.568
ال�سواحل
8.381
املياه البحرية العميقة
4.879
امل�ستنقعات
4.706
الغابات
0.906
املراعى
1.70
البحريات واالنهار
0.128
الأرا�ضى الزراعية
33.268
ا لأجماىل
�أدر�س هذا اجلدول جيداً وحاول �أن ت�ستنتج منه الكثري  .ي�ساعدك على االجابة ما يلى .
( )1كم قيمة املنافع واخلدمات التى تعطينا لها الأنظمة البحرية ( ال�سواحل واملياه
العميقة ) ؟ وكم قيمة ما تعطينا له الأرا�ضى الياب�سة ؟
( )2ادر�س هاتني احلالتني :
( �أ ) جتفيف م�ساحة حمددة من م�ستنقع وحتويلها ملراعى .
(ب) �إزالة ا�شجار م�ساحة حمددة من غابة وحتويلها �إىل �أرا�ضى زراعية .
هل تزيد منافعنا �أم تقل يف كل حالة ؟ وملاذا ؟
( )3ذكر الن�ص �أن الدرا�سة �أده�شت بع�ض العلماء ويقيننا �أنهم كانوا على علم ب�أن
املحافظة على الأنظمة البيئية �أمر مهم للتوازن البيئى الذى هو �أ�سا�س احلياة على
كوكبنا  ،بالإ�ضافة �إىل �إدراكهم للنواحى اجلمالية والروحية  ،فما الإ�ضافة اجلديدة
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التى قدمتها تلك الدرا�سة ؟ وما قيمتها ؟ وهل تزيد من اهتمام اجلميع للمحافظة
على املوارد البيئية الطبيعية ؟
يف هذا الع�صر نعي�ش تناق�ضاً  ،فكل يوم يزداد �إدراك اجلميع �أفراداً ودو ًال ب�أهمية
املحافظة على املوارد البيئية الطبيعية  ،وكل يوم يزداد وعينا باملخاطر  ،ولكننا كل يوم
يف �سبيل �سعينا حلياة �أف�ضل و�أكرث رفاهية نلهث لتكييف �أن�شطتنا ب�صورة غري متوازنة مما
يحدث خل ًال يف النظام البيئى ويهدمه  ،االمر الذي ال يحقق هدفنا يف حياة اف�ضل .
نفعل ذلك ك�أفراد ودول حتى العظمى واملتقدمة منها .
وقد اهتمت كل امل�ستويات العاملية الر�سمية وال�شعبية لالخفاقات والنجاحات يف
جماىل التنمية والبيئة يف العقدين الأخريين من القرن الع�شرين  .ومن �أبرز مظاهر ذلك
االهتمام عقد اجتماع لكل ر �ؤ�ساء الدول يف العامل يف مدينة  ،ريودى جانريو عام 1992م
( قمة الأر�ض ) � .أكدت تلك القمة على عمق الرتابط بني البيئة والتنمية  .و�أ�صبحت
ق�ضايا البيئة والتنمية على ر�أ�س قائمة �أولويات املجتمع الدوىل  .ومن ال�ضرورى �أن ت�سري
التنمية والبيئة جنباً �إىل جنب  ،واال تتم التنمية على ح�ساب البيئة  ،ويف املقابل ينبغى
على البيئة �أال تكون عائقاً يف ال�سعى امل�شروع �إىل حتقيق التنمية .
وهنا ظهر مفهوم التنمية امل�ستدامة التى ت�ستخدم املوارد الطبيعية ا�ستخداماً بيئياً
ر�شيداً  ،حمافظة على مقومات البيئة وجتددها حتى الت�ؤدى التنمية �إىل فناء املوارد
الطبيعية � .إذاً ال بد للتنمية امل�ستدامة من تلبية ال�شروط البيئية بقدر تلبيتها لالحتياجات
احلياتية والإن�سانية .
و�سندر�س بع�ض املوارد الطبيعية الأ�سا�سية ومدى اخللل الذى ي�صيبها �إن �أهملنا
تنميتها وطرق املحافظة عليها .
الأرا�ضى الزراعية :

كانت الرتبة ( الزراعية �أو الغابية �أو الرعوية )  ،على مر الع�صور من �أهم املوارد
الطبيعية للإن�سان  ،لأنها قادرة على العطاء ب�شكل متجدد ومتنوع  ،وا�ستغاللها بالزراعة
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قد حقق للأن�سان نوعاً من اال�ستقرار الذي �سمح للمجتمعات الب�شرية بالتطور والتقدم
وبوالدة احل�ضارات التى عرفها التاريخ الب�شرى منذ بزوغ حرفة الزراعة  .وكما كانت
الرتبة الزراعية �سبباً يف قيام احل�ضارات ف�إن ا لإفراط يف ا�ستغاللها ت�سبب يف فقدها
خل�صوبتها وانخفا�ض قدراتها االنتاجية فا�صبحت �سبباً يف انهيار تلك احلضارات  .أما يف
زماننا هذا فاالمر هو جد خطري � ،إذ ت�شري معطيات منظمة ا لأغذية والزراعة الدولية
( الفاو ) �أن م�ساحة ا لأرا�ضى الزراعية ال�صاحلة للزراعة يف كل العامل تقدر بحواىل
 2.5مليار هكتار ويزرع منها حواىل  1.5مليار هكتار وبهذا ف�إن متو�سط ن�صيب الفرد
يف العامل حواىل  0.3هكتار  ،هذا يف الوقت الذى يحتاج فيه الفرد لت�أمني متطلباته
الغذائية حلواىل  0.45هكتار .
وت�شري �إح�صائيات منظمة ا لأغذية والزراعة الدولية �إىل مفارقات بني ن�صيب الفرد
يف الدول  ،كما يو�ضح اجلدول (. )2 - 3
اجلدول ( : ) 2 - 3ن�صيب الفرد من
الأر�ض الزراعية يف جهات خمتلفة .

الدولة �أو اجلهة
الواليات املتحدة
كندا
فرن�سا
ال�صني
اليابان
الوطن العربى
الفرد يف العامل
االحتياج الفعلى للفرد

ح�صة الفرد من الأر�ض الزراعية بالهكتار
0.79
1.84
0.32
0.09
0.04
0.16
0.30
0.45
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�أهم م�ؤ�شر من معطيات منظمة ( الفاو ) �أن ن�صيب الفرد يف العامل �أقل من االحتياج
الأمثل لتلبية غذائه  .ومما يزيد يف حجم امل�شكلة �أن االرا�ضى الزراعية يف العامل تنق�ص
كل يوم وال تزيد  ،وعلينا �أن نتخيل ما يكون عليه احلال بعد ع�شر �سنوات  ،مثال �أنح�سار
يف االرا�ضى الزراعية يقابله زيادة يف عدد ال�سكان  .وهذا ي�ستدعى ادراك العامل بخطورة
الأمر والعمل اجلاد على املحافظة على الأرا�ضى الزراعية كمورد طبيعى يعي�ش على
منتجاته �سكان الكرة الأر�ضية .
وتتلخ�ص الأ�سباب الرئي�سة لهذا االنح�سار امل�ستمر يف الآتي :
( �أ ) تدهور الرتبة .
(ب) تدهور الإنتاج احليوى للأرا�ضى الزراعية .
يحدث هذا التدهور لأ�سباب عدة منها :
 الأ�ستنزاف ال�شديد لرتبة الأرا�ضى الزراعية دون مراعاة لنمو املحا�صيل الأمر الذىي�ساعد على عدم جتديد خ�صوبتها .
 عدم التقيد بالدورات الزراعية املنا�سبة التى تعطى الرتبة فر�صة للراحة والتع ّر�ضلل�شم�س .
 تكثيف الزراعة مع �إهمال الت�سميد باملخ�صبات الع�ضوية �أو الإكثار من املخ�صباتالكيميائية .
 عدم التقيد بالطرق ال�صحيحة يف احلراثة مما يجعل الرتبة عر�ضة لالجنراف والتعرية . عدم التخل�ص من احل�شائ�ش ال�ضارة مما ي�ضر بالرتبة ال�سطحية . التخل�ص من الآفات واحل�شرات ال�ضارة بالإكثار من الر�ش باملبيدات الكيميائية ذاتالأثر ال�سالب على النبات .
 عدم االلتزام بالطرق ال�صحيحة للرى وال�صرف املنا�سب لكل نبات ولكل مو�سم . زحف البحار عندما يرتفع م�ستوى �سطح البحر . التو�سع العمراين ب�إن�شاء الأحياء ال�سكنية والطرق واملن�ش�آت ال�صناعية .وملعاجلة كل ذلك ب�صورة علمية حديثة ودقيقة ا�ستحدث العلماء ما يعرف باحلزم
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التقنية  ،التى حتدد جمموعة ال�شروط الالزمة لنمو كل نبات على حدة ويف كل موقع
ويف كل الظروف الطبيعية .
( ﺟ) الت�صحر والزحف ال�صحراوى :

يقدر ما يفقده العامل من الرتبة الزراعية بالت�صحر والزحف ال�صحراوى حواىل �سبعة
ماليني هكتار من الأرا�ضى الزراعية كل عام .
كما عرفنا من قبل هنالك �أ�سباب طبيعية وب�شرية ينتج عنها الت�صحر  ،و�أن الأ�سباب
الب�شرية ميكن التقليل من اثرها مبزيد من التعاون والوعى .

الأمن الغذائي :
الأمن الغذائي هوقدرة الدولة على توفري حاجة ال�سكان من
املواد الغذائية و�ضمان احلد الأدنى من تلك احلاجات ب�إنتظام .

ويتم توفري الأمن الغذائي بزيادة �إنتاج ال�سلع الغذائية حملياً �أو تخ�صي�ص جزء كاف
من عائد ال�صادرات ال�سترياد ما يلزم ل�سد النق�ص يف الإنتاج املحلي  ،ويف كال املجالني
البد من توفري خمزون كاف من الغذاء  .وم�شكلة الغذاء م�شكلة عاملية � ،إال �أنها متثل
م�شكلة حادة للدول النامية وهذا على عك�س ما هو قائم يف الدول املتقدمة التي ت�ستطيع
ا�سترياد الغذاء من اخلارج .
وال تتوقف حاجة الإن�سان للغذاء على كمية الغذاء فقط  ،بل تعتمد على نوع الغذاء
 ،و�أ�سلوب التغذية  .وثلث �سكان العامل يعي�شون يف م�ستوى جيد من التغذية بينما
يعاين ثلثا �سكان العامل من اجلوع �أو �سوء التغذية .
يعني نق�ص الغذاء عدم كفاية كمية الغذاء بينما تعني
�سوء التغذية عدم توافر النوعية املتوازنة من الغذاء .
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ويرتكز معظم الذين يعانون من اجلوع و�سوء التغذية يف قارتي �إفريقيا و �آ�سيا .
وترجع م�شكلة الغذاء الطبيعية اىل عدة �أ�سباب  ،طبيعية وب�شرية  ،وتتمثل ا لأ�سباب
الطبيعية يف عدم توافر املياه الكافية للزراعة  ،وعدم ا�ستغالل امل�ساحة الوا�سعة
ال�صاحلة للزراعة ب�شكل �صحيح  ،وينطبق هذا على الدول النامية � .أما ا لأ�سباب
الب�شرية فتعزى اىل زيادة عدد ال�سكان امل�ضطرد  .وهذا التزايد معدالته �أعلى يف
الدول النامية ( � 5أ�ضعاف تقريباً ) منه يف الدول املتقدمة  .ويرتتب على ذلك تفاوت
الدخل الفردي والقومي بني الدول النامية والدول املتقدمة .
وت�شري �إح�صاءات منظمة الأغذية والزراعة الدولية( الفاو ) �إىل �أن الطلب على
الغذاء يف الدول النامية يزيد بحوايل � %3سنوياً ،كما ت�شري �إىل �أن انتاج الغذاء يف العقود
الثالثة االخرية كان �أعلى يف الدول النامية منه يف الدول املتقدمة  ،ولكن ن�صيب الفرد
من �إنتاج الغذاء يف الدول املتقدمة �أعلى منه يف الدول النامية مبا يقرب من �ستة �أ�ضعاف
 ،وال�سبب يف ذلك هو �أن الدول املتقدمة ت�ضم  %30من ال�سكان وتنتج  %60من االنتاج
العاملي للغذاء .
وقد زاد االنتاج العاملي للغذاء يف عام 1992م بن�سبة  . %1وقد كانت الن�سبة �أعالها
يف امريكا ال�شمالية وا�سرتاليا وال�شرق االو�سط � .أما يف بقية �أقاليم العامل الأخرى فقد
كانت متو�سطة �أو �ضعيفة .
وميكن تق�سيم دول العامل من حيث الو�ضع الغذائي �إىل املجموعات التالية :
( )1دول لديها فائ�ض يف الإنتاج الغذائي لبع�ض ال�سلع مثل الأرجنتني (القمح).
( )2دول لديها عجزيف الإنتاج الغذائي لبع�ض ال�سلع كدول �أوربا الغربية واليابان ولكنها
ت�ستطيع تغطية ذلك العجز عن طريق ت�صدير الفائ�ض من منتجات �أخرى وا�سترياد
ما حتتاجه.
( )3دول تواجه عجزاً غذائياً م�ستمراً وقدرة حمدودة ال�سترياد الغذاء نتيجة لفقرها
وحمدودية مواردها  ،وم�شكالتها االقت�صادية واالجتماعية مثل  :ال�صومال  ،و�إفريقيا
الو�سطى  ،و�أفغان�ستان  ،و�أثيوبيا  ،وت�شاد .
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�أ�سئلة :

( )1ما الأ�سباب التى تكمن وراء م�شكلة الغذاء ؟
( )2ماذا يعني نق�ص الغذاء و�سوء التغذية ؟
( )3م�شكلة الغذاء �أقل حدة يف الدول املتقدمة عنها يف الدول النامية  ،علل .

الغابات :
بالطبع يف درا�ستك للجدول ( )1- 3الذى يو�ضح قيمة املنافع واخلدمات التى يقدمها
النظام البيئى  ،لعلك قد وقفت طوي ًال عند القيمة الكبرية للغابات مقارنة باملراعى
والأرا�ضى الزراعية  ،وذلك لأنه �أول ما يتبادر للذهن عن قيمة للغابات هى �إنتاجها من
االخ�شاب  ،ولكن احلقيقة تقول �إن �إنتاج الأخ�شاب من الغابات هو منتج واحد من بني
حواىل خم�سة �آالف منتج  ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن قطع الأخ�شاب من الغابات يعر�ضها
للفناء �إذا مل يالزمه عمل مكثف ومدرو�س للتعوي�ض بزراعة �أ�شجار جديدة .
�أما من ناحية الأهمية والقيمة االقت�صادية فهنالك بع�ض املنتجات من الغابات لها
قيمة اقت�صادية �أكرث من الأخ�شاب كما �أنها ال تعر�ض الأ�شجار للفناء  .وكمثال لهذه
املنتجات ما يلي :
املطاط – ال�صمغ – الزيوت – الزيوت العطرية – الأدوية – املطهرات – الكحول –
الأ�صباغ وغريها .
والغابات �أي�ضاً لها فائدة كبرية يف الأنظمة البيئية  ،فهى توفر �سكن للحيوانات والطيور
واحل�شرات وحماية للأرا�ضى من الت�صحر  ،وتعمل على تخفي�ض درجة احلرارة  ،وت�ساعد
على ت�ساقط املطر وتعترب م�صدراً للتبخر.
ورغم هذا الرثاء والتنوع والفوائد ا لأخرى للغابات  ،لكن ا لإن�سان �أهملها
وت�أثرت كثري اً للإزالة ومل جتد حظها من التنمية امل�ستدامة  ،ومت ذلك بطرق عدة
نذكر منها :
 القطع اجلائر للأ�شجار غري املر�شد ل�سد حاجات الإن�سان من الأخ�شاب �سواء لل�صناعة172

�أو الوقود �أو االغرا�ض احلياتية االخرى .
 تعر�ضها للحرائق  ،ن�سمع كثرياً �أن احلرائق ا�شتعلت يف بع�ض الغابات يف بع�ض دولالعامل  ،واحلريق يف الغابة مدمر وخطري وي�صعب تفاديه و�إيقافه �سريعاً � .أحياناً قد
تكون �أ�سباب احلريق طبيعية  ،كال�صواعق �أو احلرارة ال�شديدة وقد تكون لأ�سباب
من �صنع الإن�سان �سواء �أكان عن ق�صد �أم نتيجة �إهمال  ،والنتيجة يف كل الأحوال
ا�ستنزاف لكل موارد الغابة من �أ�شجار ومنتجات �أخرى  ،خا�صة �أن تعوي�ض ما ُفقد
ي�أخذ زمناً طوي ًال .
 �إزالة بع�ض الغابات �أو جزء منها للعمران الب�شرى مثل  :بناء الطرق واملطارات �أوت�شييد املبانى و�أحياناً لزراعة الأرا�ضى .
 تلوث البيئة يف ع�صرنا هذا �أ�صبح �ضاراً وال ينجو نظام بيئى منه  .فتلوث الهواء وتلوثاملياه وتلوث الأمطار ( كالأمطار احلم�ضية ) كلها ذات �أثر بالغ على الغابات ومنوها
وازدهارها وارتفاع انتاجيتها .

احلياة الربية :

تنوع احلياة الربية يف ال�سودان :

ال�سودان من الدول التى حباها اهلل بحياة برية غنية ومتنوعة لقيت اهتماماً كبرياً من
الدولة  ،ف�سنت لها القوانني حماية لها من التغول وال�صيد اجلائر  ،وحجزت لها احلظائر
الطبيعية  ،و�سورتها مثل  :حظرية الدندر  ،و�أن�ش�أت قوة نظامية حلرا�ستها �ضمن القوات
النظامية  .هذا بالإ�ضافة لالهتمام الأكادميى لعلماء ال�سودان وجهدهم املتوا�صل لتوعية
املواطنني بقيمة احلياة الربية و�أهمية املحافظة عليها  .كما لقيت اي�ضاً اهتماماً مماث ًال من
م�ؤ�س�سات العمل املدنى والطوعى كاجلمعية ال�سودانية حلماية البيئة .
وال�سودان يقوم بهذا اجلهد تعاوناً مع باقى دول العامل يف �سعيه للعناية باحلياة الربية
وتفادى انقرا�ض بع�ض �أنواعها كوحيد القرن (الكركدن) � ،إ�ضافة ملا حتقق احلياة الربية
لل�سودان من منافع وفوائد مادية وبذلك فهي ت�شكل مرفقاً �سياحياً فريداً وغنياً وجذاباً .
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�أما يف عامل الطيور فال�سودان �أي�ضاً يتمتع بتنوع عظيم يف عامل الطيور  .كما جتئ �إليه
الطيور املهاجرة يف ف�صل ال�شتاء هروباً من الربد ال�شديد وطلباً للغذاء يف مو�سم احل�صاد
 .كطري الرهو .
�أحياناً يظهر خلل يف التوازن البيئى لبع�ض عنا�صر احلياة الربية فتتكاثر ب�شكل
مبالغ فيه  ،مما ي�شكل خطر اً و�ضرر اً للإن�سان  ،في�سعى جاهد اً للتخل�ص منها و �إبادتها .
وا لأمثلة يف ال�سودان كثرية  ،منها ظهور �أعداد كبرية من الفئران يف ا لأرا�ضى الزراعية
و �أحياناً تتحرك نحو ال�سودان �أ�سراب هائلة من اجلراد ال�صحراوى وغريها من ا لآفات
واحل�شرات .
�أدر�س الن�ص ال�سابق جيداً و�أجب عن اال�سئلة التالية :
( )1ما ا�سم القوة النظامية املنوط بها حرا�سة احلياة الربية يف ال�سودان ؟ وما �أهم واجباتها ؟
( )2هل هنالك حياة برية يف غابات املناطق الباردة ؟ هات مثالني حليواناتها .
(�	)3أين تقع حظرية الدندر  .وما دورها يف �صناعة ال�سياحة ؟
( )4اذكر ا�سماء حليوانات برية تعمل الدولة حلمايتها من الإنقرا�ض .
( )5ملاذا حتظر بع�ض القوانني يف كثري من دول العامل �صيد الأفيال ؟
( )6هنالك ارتباط وثيق بني الغابات واحلياة الربية  .ناق�ش هذه العبارة معطياً �أمثلة
لذلك االرتباط .
( )7حتدث الن�ص يف الفقرة الأخرية عن اخللل الذى يحدث احياناً يف احلياة الربية مما ي�ؤثر
�سلباً على الإن�سان  .ناق�ش هذا االمر وحاول ان تذكر �أ�سباب اخللل و�أن تتحدث عن
ال�ضرر الذي يحدث على الإن�سان  ،وما مدى فعالية حماربته .
املياه العذبة :

حي  ،وهو بهذا �أهم املوارد التى وهبها لنا
�سبحان اهلل الذى جعل من املاء كل �شئ ّ
مهم جد اً ال�ستدامة احلياة
اهلل �سبحانه وتعاىل  ،لكنه مورد حمدود وغري ح�صني رغم �أنه ّ
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والبيئة والتنمية  .مما جعل املناف�سة وال�صراع تتزايدان على هذا املورد املحدود .
ا لإن�سان منذ القدم عرف حمدودية مورد املاء  ،وعرف �أن له موا�سم وفرة وموا�سم
لتح�صن ذلك املورد ف�أقام ال�سدود
�شح  ،وجادت عبقرية ا لإن�سان  -يف ذلك الزمان ّ -
؛ والن�ص التاىل يذكر لنا بع�ض النماذج :
جاءت قوانني حمورابى (  1686 – 1738ق م ) بالعديد من الن�صو�ص التى و�ضعت
نظاماً لرت�شيد ا�ستخدام املياه وتوزيعها و�صيانة قنوات الرى  ،وتدل �آثار قناتني على �أنهما
الأطول يف التاريخ ومت �شقهما لتخفيف ال�ضغط على نهرى دجلة والفرات وتوفري املياه
للأرا�ضى الزراعية قرب �شاطئ اخلليج  .ويف قرطاجة يف تون�س مت حفر قنوات للزراعة
منذ عام  815ق .م  .ويف اليمن �أقامت مملكة �سب�أ �سد م�أرب العظيم حواىل  800ق  .م
وا�ستغلت مياهه يف الزراعة � .شق الكنعانيون يف بالد ال�شام (  586 – 1200ق  .م )
بع�ض القنوات .
من هذه املقدمة التاريخية ن�ستطيع �أن نتخيل عظم م�شكلة املياه العذبة يف زماننا هذا .
وهى من �أهم امل�شاكل العاملية احلالية ويزيد من حدتها  -بالإ�ضافة ملا تقدم � -أن مورد املاء
حمدود وغري �آمن ؛ الرتباطه الوثيق بتقلبات املناخ  .وتزيد من حدتها م�شاكل معا�صرة
من اهمها :
( )1تزايد ال�سكان  :لقد زاد عدد �سكان العامل خالل القرن الع�شرين حواىل ثالثة
�أ�ضعاف  ،ويعانى ثلث �سكان العامل من �شح املاء العذب بدرجة تدعو للقلق  .وما
زال خم�س �سكان العامل مل يحالفهم احلظ يف احل�صول على ماء �شرب �سليم .
( )2كان ا�ستعمال املاء العذب يف املا�ضى القريب للزراعة و�شرب الإن�سان واحليوان .
ولكن يف الع�صر احلاىل زاد ا�ستهالك املاء مع حت�سن حياة الإن�سان وزيادة ن�شاطه
التنموى .
( )3تلوث املاء ب�صورة وا�ضحة يف الوقت احلاىل نتيجة لزيادة تلوث الأنهار و�سقوط املطر
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امللوث �أ�ص ًال ( الأمطار احلم�ضية ) وغريها من امللوثات  ،كل هذا �أدى �إىل تدهور
�إ�ضافى للموارد املائية .
( )4الق�صور يف التن�سيق العاملى يف �إدارة مورد املاء العذب  ،بل يتم التحكم يف املاء
العذب ب�صورة جمز�أة وغري ر�شيدة مع زيادة املناف�سة .
م�شكلة املياه العذبة :

كل هذا جعل م�شكلة وفرة وح�سن توزيع املياه العذبة م�شكلة عاملية  ،وكان ال
بد من م�شاركة عاملية حللها و �إدارتها �إدارة متكاملة  ،وحماولة حت�صني ذلك املورد
املحدود .
املياه العذبة م�صدرها ا لأ�سا�سى املطر والثلوج ومنها جترى ا لأنهار وتتكون البحريات
واملاء املت�سرب لباطن ا لأر�ض  ،واملناخ هو املتغري الذى ي�ؤثر على كمية الت�ساقط
ومو�سمه وتوزيعه .
فعن�صرى الوقت واملكان ي�شكالن ال�سبب ا لأ�سا�سى ملحدودية املياه العذبة وتوزيعها
و�صعوبة حت�صينها  .و �أ�صبح التحدى االكرب هو �إدارة موارد املياه العذبة حلفظ التوازن
للتوزيع واال�ستخدام حلماية املوارد واملحافظة عليها .
وقد ت�أ�س�ست امل�شاركة العاملية لإدارة املاء عام 1996م وهى تتبنى ا لإدارة املتكاملة
ملوارد املاء  ،التى تهدف للتن�سيق الدارة املاء وا لأر�ض واملوارد ذات ال�صلة  ،زيادة
للرفاهية االقت�صادية واالجتماعية مع مراعاة ا�ستدامة النظم البيئية املهمة .

الأمن املائي :

( �أ ) �أهمية املياه :

اذكر دور املياه و �أهميتها بالن�سبة للآتي :
 الكائنات احلية . ت�شكيل �سطح ا لأر�ض .176

 تنوع املناخ واختالف عنا�صره على �سطح ا لأر�ض . اال�ستخدامات االقت�صادية . النقل . الغذاء .تزايد الطلب على ا�ستخدام املياه نتيجة لتزايد عدد ال�سكان وارتنفاع م�ستوى
معي�شتهم وتطورهم االقت�صادي يف الفرتة بني (  1970 - 1940م )  .وت�ضاعف عام
 1990م  ،وخالل العقد الأخري من القرن الع�شرين  .ويعزي ذلك ب�صفة �أ�سا�سية
�إىل التو�سع يف الرقعة الزراعية املروية وزيادة الإ�ستهالك يف ال�صناعة واال�ستخدامات
املنزلية  ،وتبلغ ن�سبة ك ًال من هذه اال�ستخدامات  ٪ 96للزراعة و  ٪23لل�صناعة و ٪8
لال�ستخدامات املنزلية .
وقد �أدى ما �سبق ذكره �إىل تناق�ص كمية املياه العذبة املتوافرة يف بع�ض الدول ،
ويعاين �أكرث من ثلث �سكان العامل من نق�ص املياه العذبة  ،وخا�صة الدول النامية حيث
يعاين ٪ 60من �سكانها من نق�ص يف املياه النقية � ( .أنظر ال�شكل . ) 7 - 2
( ب ) مفهوم الأمن املائي :

ما املق�صود با لأمن املائي :
يق�صد به القدرة على توافر كمية املياه الالزمة لل�شرب واال�ستخدامات املنزلية
وللري والزراعة وال�صناعة  ،و�ضمان احلد ا لأدنى من تلك االحتياجات ب�شكل منتظم
�إ�ضافة للمخزون املائي .
العجز املائي :

العجز املائي هو احلالة التي يكون فيها توافر املياه
العذبة بني  1000 - 500م للفرد الواحد يف ال�سنة .

ويبلغ ن�صيب الفرد من املياه  2000مرت مكعب يف ال�سنة ولكن توزيع ال�سكان على
�سطح الأر�ض ال ين�سجم مع توزيع املياه العذبة يف العامل  .ففي كندا يبلغ ن�صيب الفرد
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ال�شكل (  ) 3 - 3تقديرات العجز املائي يف عام  2025م

� 122ألف مرت مكعب بينما ال يتجاوز ن�صيب الفرد يف مالطه  70مرت مكعب  .ويتوقع
�أن تظهر امل�شاكل املائية والعجز املائي يف مطلع القرن الواحد والع�شرين يف معظم افريقيا
وال�شرق الأو�سط و�شمال ال�صني وبع�ض �أجزاء الهند واملك�سيك وغرب الواليات املتحدة
و�شمال �شرق الربازيل ودول �آ�سيا الو�سطى .
ما املناطق التي تعاين من م�شكلة املياه يف ال�سودان ؟
وما الو�سائل احلديثة والتقليدية حلفظ املياه ؟
وتتوافر املياه العذبة يف بع�ض الدول وتتعدد م�صادرها  ،بينما ال يكون احلال كذلك
يف دول الأخرى  .وتلج�أ الدول الأخرية �إىل انباع بع�ض الو�سائل مثل تخزين املياه يف
خزانات فوق �أ�سطح املنازل �أو يف �آبار �أثناء ف�صل ال�شتاء .

�أ�سئلة :

( )1ما املق�صود بامل�صطلحات التالية :
الأمن املائي  -العجز املائي ؟
( )2ما ال�سبب يف وجود م�شكلة نق�ص املياه العذبة يف العامل ؟
( )3ما الو�سائل التي تتبع يف توفري املاه العذبة ؟

البحار :

كتب �سائح الر�سالة التالية لربنامج الأمم املتحدة للبيئة :
موت بحر

( يف �أغ�سط�س عام 2000م ركبت البحر املتو�سط يف رحلة ملدة �سبعة �أيام  ،على
ظهر �سفينة يونانية  ،وقد ت�أثرت باجلمال الفائق يف جزر هذا البحر  ،غري �أن ثمة ما
هالنى وانتق�ص من متعتى ذلك اننى الحظت �أن ال�سفينة التى كنت �أركبها كانت تلقى
بكميات �ضخمة من النفايات و�سقط املتاع يف مياه البحر  ،مرتني �أو ثالث مرات يومياً .
وخالل �أيام الرحلة  ،كنا نقابل �سفناً �أخرى  ،وكانت تقرتف نف�س الأفعال  ،وقد �أح�صيت
من هذه ال�سفن حواىل الع�شرين  ،ف�إذا كان االمر ي�سري بهذه ال�صورة  ،ف�إن مياه البحر
ت�ستقبل عدة اطنان من نفايات ال�سفن كل عام  .وقد �أح�س�ست بالتزامى نحو �أن انقل
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�إليكم مثل هذه الت�صرفات وال�سلوكيات غري امل�س�ؤولة � ،آم ًال �أن تتمكنوا من العمل على
تقوميها �أو برتها ) ....
هذه الر�سالة امل�ؤثرة واملعربة عن م�شكلة حقيقية  ،ر�أى كاتبها لزاماً عليه �أن ينبه
اجلهة امل�س�ؤولة عاملياً وينا�شدها بال�سعى حللها  .هذه الر�سالة يف الواقع ك�أنها تتحدث عن
جميع بحار العامل وحميطاته  ،فالذى يحدث يف البحر املتو�سط  ،يحدث مثله يف كل بحار
العامل .
فالبحر املتو�سط رمزاً لل�صفاء واجلمال وكانت �شواطئه جتذب �إليها حواىل مائة مليون
�سائح من كل �أنحاء العامل �سنوياً  .لكنه بد�أ يفقد �شهرته لتلوث مياهه ورمال �سواحله لي�س
بهذه الف�ضالت فح�سب  ،بل ب�أكرث منها و�أ�سو�أ وهى بقع الزيت اخلام الذي يت�سرب من
ناقالت البرتول ال�ضخمة  ،ويقدر كمية اخلام الذي يت�سرب منها بحواىل � 650ألف طن
�سنوياً نتيجة حلوادث الناقالت والت�سرب  ،علماً بان م�ساحة هذا البحر ال تزيد عن ثالثة
مليون كيلومرت مربع  .ويو�ضح ال�شكل (  ) 4 - 3م�سارات ناقالت النفط التى تعرب البحر .

ناقالت∞jHالنفط
م�سارات M « ‹öÆ≤U
‹«¸Uº±

ال�شكل (  ) 4 - 3م�سارات ناقالت النفط
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يكفى ان ندر�س هذا الن�ص جيداً لنعرف ملاذا و�صف املت�شائمون البحر املتو�سط
ب�أنه بحر فقد �صفة احلياة ؟ وكانوا يبالغون يف و�صف حالته املتدهورة ( مبوت البحر ) .
وعلى �أى حال فقد حفزوا البالد املطلة على البحر املتو�سط �إىل االنتباه للم�شكلة  ،و�إىل
التعاون من �أجل حماية بيئة البحر  .وظهر ذلك يف عدة اتفاقيات وبرامج ت�شتمل على
ر�ؤية وا�سعة ال تقت�صر على املياه بل تتعداها لتتناول كل ما يجرى من �أن�شطة على �أرا�ضى
الدول املت�شاطئة .
هذا مثال يو�ضح لنا �صعوبة الف�صل بني �صحة املياه وال�سواحل وطبيعة ما يحدث
على الياب�سة يف كل بحار العامل  .وهى م�شكلة ظهرت قريباً  ،ولكنها تزداد تعقيداً كل
يوم � ،إذا مل يتداركها العامل وي�ضع احللول العلمية والعملية التى ت�ساعد على عدم
تفاقمها .
فقدمياً مل تكن وا�ضحة للعيان ؛ لأن ما يلوث البحر كان قلي ًال وي�ستطيع البحر مبا لديه
من �أنظمة بيئية من حفظ التوازن البيئى � ،أما الآن فقد �أزدادت امللوثات وتنوعت وظهرت
فيها �أنواع من الف�ضالت البال�ستيكية والنفطية والكيميائية التى الي�ستطيع البحر ان
يه�ضمها  ،والتى ت�شكل خطورة على الأحياء بباطنه .
املعادن والوقود املعدنى :
م�شكلة املوارد الطبيعية غري املتجددة تتج�سد يف املعادن والوقود املعدنى كالفحم
احلجرى والنفط  ،وهى موارد موجودة �أ�ص ًال يف ق�شرة الأر�ض ب�صورة �أو �أخرى  .فهى
موارد تتناق�ص باال�ستهالك وقد ينفد خمزونها يوماً ما .
هذه امل�شكلة العاملية يعرفها اجلميع و �أحياناً ت�سعى كل دولة لو�ضع بع�ض احللول
لها  .مث ًال  :فيما يخت�ص بالبرتول جتد الواليات املتحدة ا لأمريكية رغم ما لديها من
برتول ،ف�إنها ت�ستورد البرتول من باقى دول العامل وتعيد خزنه يف �آبارها وهو ت�أمني
للم�ستقبل ،لكنه لي�س ت�أميناً دائماً باى حال  ،وال ي�شكل ح ًال مل�شكلة عاملية  ،بل قد
يكون على ح�ساب الغري .
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وا لأمل معقود يف العلم احلديث املتطور دائماً يف �أن يتو�صل اليجاد بدائل لهذه
املوارد غري املتجددة  .وهنالك الطاقة النووية والطاقة ال�شم�سية والهوائية وغريها  .كما
ظهرت بع�ض البدائل للمعادن كالألياف الزجاجية  ،هذا باال�ضافة للجهد امل�شرتك يف
تر�شيد اال�ستهالك و�سن قوانني �إدارة املوارد املتجددة .

�أ�سئلة :

()1
()2

()3

()4
()5

بع�ض املدن التى تعانى من �شح يف املياه العذبة لل�شرب تلج�أ جللب املاء من دول
�أخرى �أو لتحلية ماء البحر  .كيف تتم حتلية مياه البحر ؟ �أعط امثلة لدول تعتمد
على حتلية مياه البحر .
ناق�ش املو�ضوع التاىل مع زمالئك يف �شكل جمموعتني حتاول كل منهما �أن تناظر
باحلجج تدعيماً لر�أيها .
غابة اخلرطوم تقع غرب مدينة اخلرطوم على �شاطئ النيل االبي�ض مير �شمالها كربى
النيل االبي�ض اجلديد وجنوب �شرقها تقع املنطقة ال�صناعية  .اهتمت �سلطات
والية اخلرطوم بهذه الغابة ذات املوقع املميز من املدينة و�أرادت ان ت�ضيفها لعمران
املدينة ولكن حماة البيئة و�سلطات الغابات كان لهم ر�أى �آخر وهو احلفاظ على
الغابة يف موقعها .
كثري من �أنهار العامل متر على �أكرث من دولة  ،رمبا �أن م�شكلة املياه العذبة �أ�صبحت
م�شكلة عاملية حتتاج لتن�سيق وح�سن ادارة  .يف ر �أيك ماذا يتم يف مثل هذه الأحوال
؟ �أعط �أمثلة لأنهار متر على �أكرث من دولة  ،مو�ضحاً العالقة بني دول �أعلى النهر
ودول �أ�سفل النهر .
يقول اهلل تبارك وتعاىل  ( :وا�ستغفروا ربكم �إنه كان غفارا ير�سل ال�سماء عليكم
مدرارا . ) ...
ما العالقة بني اال�ستغفار وهطول الأمطار ؟
�سكان الدول النامية عامة والفقرية ب�صفة خا�صة يواجهون م�شكلة النمو ال�سكانى
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االنفجارى الذي يرتبط بعالقة وثيقة ومطردة با�ستنزاف للموارد  ،واالزدحام
ال�شديد غري الطبيعى يف املدن  ،واالجتاه نحو القطع اجلائر للغابات حول املدن
ل�سد حاجة ال�سكن  ،والوقود � ،أظهر م�شكالت بيئية حادة تتمثل يف تلوث الرتبة
وتدهور انتاج الأرا�ضى الزراعية وبروز ظاهرة الت�صحر .
 6مليون هكتار من الأرا�ضى الزراعية تتحول �إىل �صحراء �سنوي ًا .

( )6تكمن خطورة ا�ستنزاف املوارد يف ت�أثري هذا اال�ستنزاف على توازن النظام البيئى
– ناق�ش.
( )7الفقر ال�شديد من �أ�شد �أعداء البيئة على االطالق – ناق�ش .

(  ) 3 - 3الكــــوارث

التعريف ال�سائد للكارثة ( حدث ين�ش�أ عنه خ�سائر كبرية يف االرواح واملمتلكات
واملوارد الطبيعية وتلوث البيئة ) .
الكوارث متعددة الأنواع ومتفاوتة يف مقدار خطورتها وما ت�سببه من ا�ضرار  .وتبعاً
حلجم الكارثة وفجائيتها يكون حجم اخل�سائر  ،مما يتطلب اجلهود العظيمة  ،حملية كانت �أو
�إقليمية �أو دولية النقاذ ما ميكن انقاذه ولتخفيف ال�ضرر وم�ساعدة املنكوبني  .ولكن �أهمية
هذه اجلهود تتمثل حالياً يف بحوث علمية وخطط وبرامج لتفادى �أكرب قدر من الأ�ضرار
قبل وقوعها  ،وذلك للتنب�ؤ بها ب�صورة علمية �أو بتفادى املعروف منها بقدر االمكان .
ولت�سهيل تلك الدرا�سات فقد ق�سمت الكوارث لنوعني �أ�سا�سيني هما  :الكوارث
الطبيعية والكوارث الب�شرية التى من �صنع االن�سان .

الكوارث الطبيعية :

الكوارث الطبيعية كثرية ومتنوعة وتنجم دائماً عن م�سببات طبيعية لي�س للإن�سان
دور فيها  ،ومنها الزالزل والرباكني وال�سيول والفي�ضانات والأعا�صري الهوائية  ،والثلجية
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وغريها  .و�سنتناول هنا اهمها بال�شرح .
( �أ ) كوارث الزالزل :

الزلزال هو عبارة عن هزه �أر�ضية ت�صيب ق�شرة الأر�ض يف �شكل موجات وتنت�شر
يف �شكل موجات على م�ساحات وا�سعة من الأر�ض  ،تتنوع الزالزل ح�سب م�سبباتها ،
فمنها ما كان م�صاحباً لن�شاط طبقة ال�سيال �أو �أعمق من ذلك يف باطن الأر�ض  ،وهى
يف جمملها حتدث نتيحة �ضغوط عنيفة وفجائية يف ق�شرة االر�ض .
�إن نقطة البداية �أو مولد الزلزال يكون يف باطن الأر�ض وي�سمى باملركز الداخلى
ويكون يف �شكل هزات عنيفة تتجه يف �شكل عمودى لت�صل �إىل �سطح الأر�ض حيث يظهر
املركز ال�سطحى للزلزال  ،ويكون الزلزال يف �أقوى درجاته على املركز ال�سطحى ثم ينبعث
يف �شكل موجات دائرية �أو بي�ضاوية يقل فيها �أثر الزلزال كلما بعدنا عن املركز  .ادر�س
ال�شكل ( )4 – 3الذى يو�ضح الزلزال الذى تتباين فيه الهزات الأر�ضية ودرجة قوتها ،
فمنها ال�ضعيف الذى ال يكاد يح�س به �أحد ومنها العنيف املدمر  .ولقيا�س قوة الزلزال
فقد �أن�ش�أ املخت�صون بالدرا�سات الزلزالية مقيا�ساً ملعرفة درجة الت�أثريات يبد�أ من الدرجة
( )1اىل الدرجة ( )12وي�سمى مقيا�س رخرت .
وهنالك �أمثلة كثرية لكوارث الزالزل املدمرة يف كثري من دول العامل نذكر منها :
( )2زلزال مدينة �أغادير (املغرب) والذى حدث عام 1960م وت�سبب يف تدمري مدينة
�أغادير اال�سياحية ويف وفاة كثري من النا�س .
( )3ويف �إيران فقد �ضرب زلزال عنيف �شمال �شرق ايران عام 1978م وت�سبب يف وفاة
� 50ألف �شخ�ص ودمر املنطقة تدمرياً �شام ًال  ،وهو اعنف من زلزال 1962م  ،فقد
�أ�صاب الدمار قرى باكملها ومنها قرية جوتاباد الإيرانية وت�سبب يف وفاة � 13ألف
�شخ�ص .
( )4وكوارث الزالزل يف اليابان م�شهورة �إذ ي�صيب اجلزر اليابانية  1500هزة كل �سنة
( ال�شكل . ) 5 – 3
( )5وتعانى الأجزاء ال�شمالية من باك�ستان ومعظم افغان�ستان من الزالزل املدمرة التى
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يذهب �ضحيتها الآالف غري التدمري الذى يحدث للعمران .
( )6وكذلك ال�صني وجزر الفلبني تتعر�ض لكثري من الزالزل املدمرة .
( )7ويف قارة �أوربا ترتكز يف �شبه جزيرة البلقان و�إيطاليا وكذلك جزر البحر املتو�سط
 ،ومثال ذلك الزلزال العنيف الذى ا�صاب جنوب �إيطاليا يف ع�شرينيات القرن
الع�شرين .
( )8وحتى قارة �إفريقيا التخلو من الزالزل كما هو احلال يف جبال الأطل�س ويف م�صر .
( )9ويف �أمريكا ال�شمالية تتعر�ض منطقة كاليفورنيا لكوارث زالزل مدمرة كثرية فقد
تعر�ضت مدينة �سانفران�س�سكو لـزلزال عنيف عـام 1889م وعـام 1994م .
( )10ويف امريكا اجلنوبية حيث جبال االنديز وما بينها من ه�ضاب تكرث بها الهزات
الأر�ضية العنيفة  ،ولعل ا�شهرها ذلك الذى حدث يف يونيو عام 1990م يف بريو
وت�سبب يف وفاة � 53ألف �شخ�ص .
التوقع �أو التنب�ؤ بحدوث الزالزل :
ما زال التنب�ؤ بحدوث الزالزل �أمر ي�ستع�صى على العلماء والباحثني رغم تقدم العلم
وت�صوير باطن الأر�ض  ،لكن مبتابعة الأحداث ودرا�سة طبقات الأر�ض امكن حتديد املناطق
الأكرث عر�ضة للزالزل  ،وكذلك �إجراء الدرا�سات ملعرفة �آثار العنا�صر الطبيعية الأخرى
على حدوث الزالزل كالرياح والأمواج والتيارات البحرية .
ولتفادى �أكرب قدر من اخل�سائر النا�شئة من حدوث الزالزل ال بد من املثابره يف الدرا�سة
للح�صول على معرفة �أدق عنها ومعرفة مكانها والت�صرف امل�س�ؤول وال�سريع عند حدوثها .
( ب) كوارث الرباكني :

الثورات الربكانية هى ظاهرات مروعة ومفجعة ل�شدة الدمار الذي حتدثه مبا تقذف به
من حمم ومواد ملتهبة وغازات وما يعقبها من �أمطار  ،فدمارها �شامل للمنطقة التى حتدث فيها .
ويقدرعدد الرباكني يف العامل بحواىل  476بركاناً ن�شطاً وحواىل  4.000بركاناً خامداً  .ومن امثلة
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الرباكني الن�شطة براكني جزر هاواى  ،بركان ( مونالو ) الذي يبلغ ارتفاعه  4100مرت  ،وبركان (
كيلويا ) الذى يبلغ ارتفاعاه  4200مرت  .ويعترب بركان ( مونالو ) من اعظم براكني العامل احلالية
ات�ساعاً ون�شاطاً وتخرج الالفا منه على هي�أة اعمدة �ضخمة � ،أو �شكل نافورات نارية متوهجة ترتفع
ب�ضع ع�شرات االمتار .
من الغريب �أن االن�سان ي�سكن بالقرب من منطقة الربكان وعلى منحدراته  ،وكثرياً ما
حتيط املدن والقرى مبنطقة الربكان ( ال�شكل  ، ) 6 – 3وبالطبع تنت�شر الزراعة وتتنوع ؛ وذلك
لأن ما يقدمه الربكان من الفا ومواد �أخرى تنتج منها تربة اكرث خ�صوبة من غريها من الأرا�ضى
غري الربكانية  .وعلى الرغم من الكوارث والدمار الذي يحدثه الربكان ف�إنه يجلب خرياً كثرياً
للإن�سان يف �شكل تربة زراعية خ�صبة .

( ﺟ ) الفي�ضانات وال�سيول :
( )1في�ضانات الأنهار اجلارية :

عرف الإن�سان في�ضانات الأنهار الدائمة اجلريان واملو�سمية منذ القدم  ،وله جتارب كثرية يف
تفاديها وتفادى �أخطارها قدمياً وحديثاً  .وبالدرا�سة العلمية احلديثة امكن ال�سيطرة على الأنهار
اجلارية اىل حد كبري ب�إقامة �سدود وخزانات ومتاري�س وتعلية للمناطق املنخف�ضة من ال�ضفاف
وغري ذلك .
ولكن رغم ذلك جند كل عام ان كوارث لفي�ضانات االنهار قد وقعت يف منطقة ما  ،خ�صو�صاً
يف �آ�سيا  ،وافريقيا  ،وامريكا ال�شمالية  ،و�أمريكا اجلنوبية  ،ويعقب تلك الكوارث دمار كبري يف
املمتلكات والأرواح  ،والزراعة  ،و�أ�سباب ذلك متنوعة منها :
 �إقامة ال�سدود ت�ساعد على تر�سيب الطمى على قاع النهر مما يرفع القاع وبالتاىل يرتفع من�سوباملاء عند الفي�ضان ب�صورة كبرية .
 تعلية ال�ضفاف ت�ساعد كثرياً يف الرت�سيب وعندما يفي�ض النهر يف بع�ض ال�سنني  ،ف�إن م�ستوىاملاء يرتفع عالياً �أكرث من ال�ضفة ويجد �أر�ض الوادى خارج ال�ضفة منخف�ضة فيغمرها وما بها
من مزارع وم�ساكن  .فتكون بهذا تعلية ال�ضفاف ذات نتائج �سالبة .
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 يف�ضل الإن�سان ال�سكن قرب الأنهار جوار الأرا�ضى الزراعية ويكون بذلك �سكنه وحياتهعر�ضة للدمار واخلراب عند الفي�ضان املرتفع .
 عند �إقامة �أى �سد �أو خزان ف�إن كل الأرا�ضى التى يتوقع �أن يغمرها املاء املخزون ومافيها منعمران ومواقع ملدن وقرى كثرية  ،تكون كلها معر�ضة �إىل الزوال .
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( ملاذا يعمد ال�سكان على ال�سكنى جوار براكني كهذه ؟ )

( )2في�ضانات املياه العار�ضة ( ال�سيول ) :

�إن كوارث املاء اجلارى العار�ض كبرية  ،النها غري متوقعة وهى حتدث دائماً يف املناطق
�شبه ال�صحراوية �أو ال�صحراوية  ،وتنتج عن ت�ساقط مطر عار�ض تتحرك مياهه يف املناطق
املنخف�ضة والأودية اجلافة التى �سبق �أن كانت جمارى مياه يف ع�صور �سابقة .
وبهذا يتحول الوادى اجلاف �إىل �سيل جارف �سريع وقوى يكت�سح معه كميات هائلة
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من الروا�سب  ،وي�صل بها �إىل منطقة امل�صب التى تكون عادة عامرة بالقرى واملدن
وم�أهولة بال�سكان  ،وعامرة بالزراعة �أي�ضاً فيدمرها تدمرياً كام ًال  ،وي�شرد �أهلها ويقتل
كثرياً منهم  ،واحياناً ي�صل هذا ال�سيل فج�أة �أو بالليل والنا�س نيام فيكون �أثره على حياة
النا�س كبرياً  .وقد حدث مثل هذا يف ال�سودان �شمال اخلرطوم ( �شبه �صحراوية ) وكانت
كوارثه بالغة اخلطورة ومباغته .
و�أحياناً يكون في�ضان ال�سيول في�ضاناً غطائياً  ،وذلك عندما ي�صل �إىل منطقة م�ستوية
فينت�شر بها كما يحدث لنهر القا�ش يف ك�سال ويف الربكة يف طوكر  .والفي�ضانات الغطائية
الحتدث �إال يف �أطراف ال�صحراء .
وال�سيول م�صدر هام لتغذية خمازن املياه حتت �سطح الأر�ض وهى مورد مياه الآبار
وال�شكل (  ) 8 – 3يو�ضح ذلك .
منطقة مرتفعة
تدفق طمى

طمى

ح�صى ورمال × × ×
×× × ×
ال�شكل ( : )8 - 3قطاع عر�ضى ل�سيل في�ضان غطائى.
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�أ�سئلة :

( )1ار�سم خريطة �صماء للعامل وو�ضح عليها مناطق الزالزل كما در�ستها �سابقاً  .ما نوع
اجلبال الأكرث تعر�ضاً للزالزل ؟
( )2يف�ضل النا�س املناطق الربكانية رغم خطورتها �أكرث من غريها لل�سكن والن�شاط
الزراعى والب�ستانى  .علل .
( )3تن�ش�أ كثري من القرى قرب نهاية الأودية اجلافة  .فما قيمة هذه االرا�ضى لل�سكن ؟
وما خطورة تلك املناطق لل�سكن ؟ ناق�ش مع �إعطاء �أمثلة .
( )4اليابان بلد �صغري يف م�ساحته  ،كثيف يف �سكانه  ،وتكرث فيه الهزات الأر�ضية  ،وتقدر
مبتو�سط ثالث هزات يف اليوم  .كيف تغلب اليابان على�آثار هذه الهزات وا�ستطاع
بناء عمارات عالية لل�سكن وتقاوم يف نف�س الوقت الهزات الأر�ضية �إىل حد ما ؟
( )5ترتكز ال�سيول على �أطراف ال�صحراء وال جندها داخل ال�صحراء  ،ملاذا ؟ تكمن
خطورة ال�سيول يف قوتها وفجائيتها  ،فتجرف يف طريقها كل ما جتده من �أ�شجار �أو
مبانى  ،هل لديك �أمثلة من منطقتك �أو مما تعرف ؟
( )6يتعر�ض ال�سودان من عام لآخر لفي�ضان عالٍ  ،مما يتطلب جهوداً كبرية ملقاومته بتعلية
�ضفاف نهر النيل وروافده  ،ولكن هذه التعلية كثرياً ما تنهار  ،علل لذلك معطياً
مثا ًال من حوادث انهيار تلك التعليات املدمرة .
الكوارث الب�شرية ( من �صنع االن�سان ) :

من درا�ستنا للكوارث عرفنا �أنها من �صنع الطبيعة ولي�س للإن�سان دور يف
حدوثها  .وا لإن�سان يحاول بالعلم والتجارب التنب�ؤ بها ودرا�سة الطرق وا لأ�ساليب
ملواجهتها وجمابهة �آثارها  ،ليقلل من �سلبياتها .
الغريب يف ا لأمر �أن االن�سان يبذل كل ذلك اجلهد والعلم ملحاربة الكوارث
الطبيعية يف حني �أنه م�س�ؤول م�س�ؤولية مبا�شرة عن �صنع كوارث �أخرى التقل خطورة
عن ا لأوىل .
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الكوارث الب�شرية رغم انها كلها من �صنع الإن�سان  ،لكن هنالك قائمة منها غري
�إرادية �أو تتم ب�صورة غري مبا�شرة � ،أحياناً ل�سوء الإدارة �أو التقدير �أو االخطاء الب�شرية
الأخرى  .والأمثلة كثرية لذلك كحوادث املرور واحلرائق  ،والتلوث البرتوىل  ،وانهيار
املناجم وانفجار املحطات النووية وغريها .
�أما النوع الثانى من الكوارث الب�شرية فتتم ب�إرادة الإن�سان وتخطيطه مثل :
احلروب وكل انواع العنف  ،واالرهاب  ،والنهب امل�سلح  ،والتخريب .
�أ�سلحة الدمار ال�شامل  :نووية �أو بيولوجية �أو كيميائية وغريها .
تلوث الهواء واملياه والرتبة .
املخدرات .
الأمرا�ض الفتاكة ( االيدز ) .
و�سندر�س بع�ض الكوارث الب�شرية  ،التى تتم ب�إرادة االن�سان وتخطيطه مو�ضحني
خطورتها وقدرة االن�سان على التخل�ص منها .

( �أ ) احلروب و�أ�سلحة الدمار ال�شامل :

عرف ا لإن�سان منذ القدم احلروب وكل �أ�ساليب قتل ا لإن�سان لأخيه ا لإن�سان
بغري حق � ،أو بحق  .وكما هو معروف �أن احلرب هى �إما حلل نزاع �أو �صراع �أو �صراع
بني جهتني  ،و �أحياناً للتغول والتغلب على جهة ما لل�سيطرة عليها مل�صالح منتظرة �أو
مواجهة ذلك التغول ومقاومته .
ما يهمنا هنا هو �آثار احلروب من كوارث �سواء للبيئة الطبيعية �أو للإن�سان
ال�سيما يف زماننا هذا الذي ال تقت�صر فيه �آثار احلروب على اجلي�شني املتحاربني  ،بل
تتعداها لكل البيئة الطبيعية وكل ا لأحياء  .فمث ًال  :كل ا لأ�سلحة احلديثة لها �آثار
على تلوث الهواء والرتبة واملاء  .ومن ا لأمثلة التى يعرفها التاريخ الب�شرى ما حدث
يف تفجري قنبلتني على اليابان و �أثر هذا التفجري يف قتل ا لآف من الب�شر  ،غري تلوث
الهواء والرتبة يف منطقتى االنفجار  .وحديثاً ويف حرب اخلليج الثانية وحرب البلقان .
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ظهر ا�ستعمال ( اليورانيوم امل�ستنفد ) وهو ينتج من عملية حتويل اليورانيوم الطبيعى
ال�ستخدامه كوقود ذرى  ،ويعترب �أقل ا�شعاعاً بن�سبة  ٪40وي�ستخدم مل�ضاعفة قوة اخرتاق
الذخائر احلربية لأهدافها  .وبالفعل قد ا�ستخدم يف حرب اخلليج مما كانت له �آثار باقية يف
املنطقة  ،كما يتوقع �أن تكون من �آثاره تلك االمرا�ض الغام�ضة التى تعر�ض لها اجلنود .
وال بد من ذكر �أن اليورانيوم امل�ستنفد ي�ستخدم �أي�ضاً على نطاق وا�سع يف ال�صناعة
املدنية  ،وب�شكل رئي�س يف �أ�سطح التحكم يف الطائرات وال�سفن لتغذية فعالية �أطراف
جناحى الطائرة واحرتاقها  .والحرتاق اليورانيوم وت�أك�سده �أ�ضرار على كل االحياء .
ي�ضاف �إىل ذلك ما ظهر من �أ�سلحة بيولوجية وكيميائية ت�ستعمل يف احلروب وينت�شر
�ضررها على اجلميع بدون حدود  ،وهى فتاكة وي�صعب ح�صرها وتقليل خطرها .
(ب) املخدرات :

�إن ظاهرة تعاطى املخدرات و�سوء ا�ستعمال العقاقري  ،ال تزال ت�شكل خطر اً وكوارث
للب�شرية يف جميع قارات العامل  ،وال بد من تن�سيق جهود جبارة ملحاربتها .
املقتطفات التالية من تقرير للمجل�س العاملى ملكافحة املخدرات وهو تابع للمجل�س
االقت�صادى واالجتماعى با لأمم املتحدة .
�أن �سوء ا�ستعمال العقاقري وتعاطى املخدرات يف �إفريقيا �آخذ يف الت�صاعد  ،وعدد الن�ساء
واالطفال الذين يفرطون يف �سوء ا�ستخدام العقاقري املخدرة يف تزايد م�ستمر .
�أن الفقر واحلروب االهلية وااليدز واجلرمية  ،كلها لها عالقة وثيقة بامل�شكالت التى
تعرقل مكافحة املخدرات يف افريقيا .
الدول االفريقية ما زالت ت�شكل نقاط عبور لنقل املخدرات من �آ�سيا �إىل �أوربا .
�أن ا لأرباح الناجتة عن التجارة غري امل�شروعة يف املخدرات تت�صاعد كل يوم  ،مما
ي�صعب التحقيق يف غ�سيل ا لأموال وا�ستحالة م�صادرتها .
�أن ادمان الكوكايني زاد يف �أوربا الغربية وكذلك ال�شرقية .
خطورة ترويج جتارة املخدرات عرب االنرتنت  ،مما يتطلب جهود اً دولية ملحاربته .
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�أ�سئلة :

( )1الأ�سلحة البيولوجية والكيميائية خطرية على الإن�سان ولكن ما مدى خطورتها على
البيئة الطبيعية ؟
( )2تكرث الفي�ضانات يف �أنهار قارة �آ�سيا وتكرث بالتاىل كوارثها  .ار�سم خريطة لقارة �آ�سيا
مو�ضحاً عليها �أهم الأنهار .
( )3اكتب نبذة ق�صرية عن جبل مرة م�ستفيداً مما در�ست حتت العناوين الآتية  :موقعه
– مناخ منطقته – ارتفاعه – نوع �صخوره – النباتات والأ�شجار يف منطقته – �سبل
ك�سب عي�ش ال�سكان  ،مدى خطورة العي�ش هنالك وملاذا ؟
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(  ) 4 – 3م�شكالت التنمية يف الدول النامية
ماذا نق�صد بالنمو ؟ وما املعايري التى ا�ستخدمت لتق�سيم العامل على �أ�سا�س االختالف
يف درجة النمو ؟
ي�شار للدول النامية بعدة �أ�سماء  :كالدول النامية  ،والدول االقل منواً  ،ودول العامل
الثالث  ،والدول املتخلفة  .وا�ستخدم هذا الت�صنيف عدة معايري منها متو�سط الدخل
الفردي .
النمو والتنمية والتنمية امل�ستدامة :
على �أي �شئ يدل كل من امل�صطلحات ال�سابقة ؟
( )1نعنى بالنمو حالة التقدم �أو الزيادة يف الناجت القومى ومتو�سط الدخل الفردى .
الدخل القومى هو جمموع دخل الدولة من الإنتاج ال�صناعى والزراعى والتجارى
واخلدمات .
ن�صيب الفرد من الدخل =

جمموع الدخل القومي
عدد ال�سكان

( )2والتنمية هى العملية التى يتم مبوجبها �إحداث تغيري يف البنية ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية ( على وجه اخل�صو�ص ) لقطر ما بق�صد ت�أمني رفاهية �سكانه .
وتهدف التنمية �إىل تلبية حاجات املجتمع عن طريقني هما  :االعتماد على الذات
واالنفتاح على العامل اخلارجى مع العمل على زيادة الإنتاج لي�ستفيد به �أكرب عدد
من �أفراد املجتمع  ،مما ي�ؤدى �إىل رفع م�ستوى معي�شة جميع �أفراد املجتمع بعدالة
ولي�س لفئة معينة دون غريها .
وقد �إرتبط مو�ضوع التنمية بدول العامل النامى التى ميكن تعريفها ب�أنها الدول التى
تتميز بانخفا�ض الإنتاجية وتركز الأيدى العاملة يف الزراعة  ،والفقر وعدم كفاية
املواد الغذائية وانت�شار امل�شكالت ال�صحية  .وعلى عك�س الدول النامية جند �أن
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الدول املتقدمة تتميز بتحقيق م�ستويات رفيعة يف االنتاج من خالل تطوير املهارات
والطاقات الب�شرية  ،وحققت بذلك م�ستويات معي�شة اف�ضل ل�سكانها .
وتتوزع كل �أقطار العامل بني هذين الطرفني � ،إذ ميكن �أن ت�صنف �أقطار العامل على
�أ�سا�س النظم االقت�صادية والتقدم �إىل ثالثة �أق�سام :
العامل الأول  :وي�شمل الدول الغنية التى تتمثل يف الواليات املتحدة االمريكية وكندا
ودول غرب �أوربا واليابان وا�سرتاليا ورو�سيا .
العامل الثانى  :وي�شمل الدول ذات امل�ستوى االقت�صادى اجليد  ،وهى دول �شرق �أوربا
وبع�ض الدول املحيطة برو�سيا .
العامل الثالث  :وي�شمل الدول الفقرية والدول الأكرث فقراً  ،يف امريكا الالتينية و�آ�سيا
و�إفريقيا  .ومما يجدر الإ�شارة �إليه �صعوبة و�ضع الدول امل�صدرة للبرتول �ضمن هذه
املجموعات الثالث .
التنمية امل�ستدامة :
هى التنمية االقت�صادية واالجتماعية التى توفر حاجات االجيال احلالية
دون اال�ضرار بقدرات �أجيال امل�ستقبل يف احل�صول على حاجاتها .
وقد �أ�ستعري م�صطلح اال�ستدامة من علم الغابات  ،وهو يت�ضمن الآتى :
�إذا �أردنا �أن نحتفظ با�ستمرار منو الغابات ينبغى �أال يتجاوز ما يقطع منها درجة تعوي�ضها
عن طريق النمو  .وينطبق هذا الأمر على كل املوارد املتجددة .
ماذا نق�صد باملوارد املتجددة وغري املتجددة ؟
وقد يرتتب على اال�ستدامة بطء النمو االقت�صادى �أو توقفه امل�ؤقت يف املدى
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الق�صري  ،ولكنه يعترب  ،مع ذلك  ،ا�ستثمار اً للم�ستقبل  .وال ميكن ا�ستدامة املوارد
غري املتجددة كالبرتول باتباع اال�سلوب ال�سابق  .ونظر اً لتغري قيمة هذه املوارد تعنى
اال�ستدامة ارتباط املوارد بالتطور الذي يحدث يف التكنولوجيا  ،مما يعنى يف نف�س
الوقت التقليل من ا�ستخدامة .
ويجرى يف الوقت احلاىل البحث عن حلول للم�شكالت البيئية العاملية  ،وقد دعا
لذلك النزاع الذي حدث بني الدول املتقدمة والدول النامية  .فالدول املتقدمة يرتكز
�إهتمامها على امل�شكالت البيئية وهي التى �أدخلت مفهوم اال�ستدامة � .أما بالن�سبة
للدول النامية  ،فالنمو االقت�صادى هو ا لأهم بالن�سبة لها وهو الذي �أدى �إىل طرح
م�صطلح التنمية .
وال يق�صد بالتنمية امل�ستدامة قدرة املورد على التعوي�ض فقط  ،فهناك عوامل �أخرى
ترتبط بها  ،وهي عوامل بيئية واجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية ويعنى ذلك بالن�سبة
لدول العامل الثالث ا لآتى :
من الناحية البيئية ينبغى تفادى �إحداث �أي �ضرر للنظام البيئى .
من الناحية االجتماعية  ،ينبغى �أال يحدث �إ�ستغالل املورد �أى م�شكالت
�إجتماعية  ،و �أن يتم�شى �أ�سلوب اال�ستغالل مع الظروف االجتماعية  ،وكذلك
ينبغى �أن يكون املورد ذو قيمة كبرية من منظور الثقافة االجتماعية ال�سائدة وان
يجد احلماية الالزمة من املجتمع املعني .
من الناحية االقت�صادية ينبغى �أن ن�ضع يف االعتبار �إنتاجية وربحية املورد وهذا
يعنى :
( �أ ) ان ت�ستخدم التقنيات التى ميكن ان يتحمل املجتمع ثمنها على املدى الطويل .
(ب) ان يتالءم ا�ستخدام املورد مع الظروف االقت�صادية العامة  ،فال ي�ستخدم بنظام
الرى امل�ستدمي �إذا كان ي�ستخدم يف زراعة حما�صيل طلب عليها اليوم .
من الناحية ال�سيا�سية  ،يجب �أن يكون هناك تن�سيق بني امل�ؤ�س�سات التى ت�ضبط
املوارد الطبيعية .
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فالتنمية امل�ستدامة هى جماع كل ذلك  ،وينطبق هذا القول على ا�ستغالل �أى مورد
من املوارد الطبيعية .
�أ�سئلة :
( )1ماذا نق�صد بامل�صطلحات التالية :
النمو االقت�صادى – التنمية – ن�صيب الفرد من الدخل القومى ؟
( )2ماذا تعنى التنمية امل�ستدامة للدول النامية ؟
ن�شاط :
قم بح�صر وت�صنيف �أنواع الن�شاط االقت�صادى يف منطقتك .

عوامل تخلف الدول النامية :

الدول النامية غنية مبواردها غري امل�ستغلة والكامنة ولكنها فقرية يف انتاجها ودخولها
 .فما العوامل التى �أدت �إىل هذا الو�ضع الذى يت�سم بالتخلف ؟ عرفت من درا�ساتك
ال�سابقة عدة عوامل لتف�سري هذا الو�ضع  ،وهى ت�شمل عوامل طبيعية وتاريخية واقت�صادية
و�سيا�سية وح�ضارية .
( �أ ) العوامل الطبيعية :
وهى تتمثل يف عاملني فرعيني هما :
العزلة  :فقارات �آ�سيا وافريقيا و�أمريكا اجلنوبية عبارة عن كتل ار�ضية �ضخمة ي�صعب
التوغل فيها  .وقد ترتب على ذلك  -وهذا على عك�س ما حدث يف القارة االوربية
 �ضعف حركة الب�شر وال�سلع والتكنولوجيا فيها .املناخ  :ت�ؤدى احلرارة والرطوبة العالية �إىل انت�شار الأمرا�ض املدارية امل�ستوطنة ( املالريا
واحلمى ال�صفراء والأمرا�ض الباطنية )  ،كذلك ت�ؤدى غزارة الأمطار لتعرية الرتبة
وغ�سلها وبالتاىل �إىل فقرها .
(ب) العوامل التاريخية :
متكنت جمتمعات عديدة ( ال�صني ودول الأنديز ) خالل فرتة من تاريخها الطويل
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من �أن تظهر مناذج رائعة للقدرة على التكيف مع البيئة  ،وللتنظيم اجليد  ،ولتحقيق
التوازن بني املوارد الطبيعية والإمكانات الب�شرية  .ومع ذلك فلهذه املجتمعات خ�صائ�ص
م�شرتكة تتمثل يف جمودها وتعرثها و�ضعفها العام  ،نتيجة ال�شروخ التى ا�صابتها حينما
ات�صلت بالنظم االقت�صادية الغربية يف القرن الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر  .وترتب على
هذه االت�صاالت بالإ�ضافة لال�ستعمار القهرى حدوث �أ�شكال من التدخل  ،تتمثل يف
البحث عن املواد االولية  ،والزراعية  ،والتعدينية  ،و�إن�شاء جيوب اقت�صادية حديثة مثل
املزارع العلمية وامل�صانع واملوانى واملدن  .وقد �أدى ذلك �إىل ازدواجية اقت�صادية  ،و�إىل
�إعادة توجيه االقت�صاد املحلى نحو التجارة الدولية واحلركة النقدية العاملية  ،و�إىل تقوية
الطبقات املو�سرة  ،و�إىل تدنى نظام احلكم من احلكم الذاتى �إىل التبعية .
( ﺟ) العوامل االقت�صادية وال�سيا�سية :
كان لتطور و�سائل النقل والتبادل التجارى �آثار وا�ضحة يف م�ضاعفة فر�ص االت�صال
بني ال�شعوب واجلماعات االقت�صادية  ،ونتج عن ذلك حدوث ظاهرة توجيه االقت�صاد
املتخلف وظاهرة التبعية  .وهذا االقت�صاد يت�ألف من قطاعات ومن �شركات متجاورة ال
تتكامل فيما بينها ولكنها تتكامل بطريقة منف�صلة وقويه مع مراكز اجلاذبية التى توجد
عادة يف العامل الر�أ�سماىل .
( د ) العوامل احل�ضارية :
وت�شتمل العوامل احل�ضارية التي ت�ؤثر يف الإنتاج االقت�صادي  ،يف النظم االجتماعية
وامل�ستوى احل�ضاري لل�سكان  ،ومدى التقدم التكنولوجي  ،وال�سيا�سات احلكومية
ور�أ�س املال والعادات والتقاليد وال�سوق الذي يت�أثر �إىل حد كبري مب�ستوى البيئة والقدرة
ال�شرائية لل�سكان .
فمث ًال نظرة املجتمعات الرعوية �إىل العمل الزراعي وحتقريها له وللعاملني به  ،ورف�ض
الرعاة يف الغالب حياة الإ�ستقرار واحرتاف الزراعة � ،أما ما يخ�ص امل�ستوى احل�ضاري
ودوره يف نوعية الإنتاج وكميته فلنا �أن ن�أخذ ا�سرتاليا التي ت�سود فيها ظروف طبيعية تكاد
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ت�شبه مثيلتها يف �شمال افريقيا من �أمطار قليلة �إىل غطاء نباتي فقري  ،فت�سود حرفة الرعي
التجاري التي ت�ساهم بدور كبري يف التجارة الدولية للأغنام واملاعز على عك�س مناطق
�شمال افريقيا وال�سبب يف ذلك يرجع الختالف امل�ستوى احل�ضاري يف ا�سرتاليا عنه يف
�شمال �إفريقيا .
�أ�سئلة :
( )1ملاذا ت�أخر االقت�صاد ا لإفريقى ؟
( )2ماليزيا واحدة من دول العامل الثالث �إال �أنها ا�صبحت من الدول املتقدمة
اقت�صادياً  ،ملاذا ؟
( )3معظم دول العامل الثالث غنية مبواردها الطبيعية �إال انها يف قائمة الدول املتخلفة
الفقرية  .ملاذا ؟
( ) 4كيف ت�ؤثر ال�سيا�سات احلكومية يف االنتاج االقت�صادي ؟
م�شكالت الدول النامية :
كانت جميع الدول النامية م�ستعمرات لدول غربية ا�ستغلت مواردها
الزراعية والتعدينية يف تزويد م�صانعها باملواد اخلام وجعلها �سوقاً م�ستهلكاً
ملنتجاتها  .وقد عمل امل�ستعمر على تغيب التعليم املوجه لل�سكان ما عدا
الأقلية املنتقاه التى كان يفيد منها يف الوظائف الدنيا الدارة �ش�ؤونه  .ثم
ا�ستقلت هذه الدول وهى على هذه احلالة تزخر باقت�صاد خرب وموارد
غري م�ستغلة  ،وتفتقر لر�أ�س املال واخلربة الفنية والبنية التحتية االقت�صادية .
بجانب ذلك فقد زرع يف معظمها بذرة ال�شقاق التى ال زال يعانى من
معظمها  .تبحث هذه الدول عن الوحدة والوفاق �إال ان تدخالت
امل�ستعمر وادعاءاته الكاذبة حتول دون ذلك .
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بعد درا�ستك للن�ص ال�سابق اذكر بع�ض من معاناة ال�سودان من امل�ستعمر الربيطانى
من حيث :
( )1امل�شاريع التى اقيمت .
( )2البنية التحتية .
( )3امل�شاكل الكربى التى يعانى منها ال�سودان .
تتمثل م�شكالت الدول التى ورثتها من امل�ستعمر يف االفتقار لر�ؤو�س الأموال
واالفتقار للخربة الفنية وامل�شكالت الدميوغرافية .
االفتقار لر�ؤو�س الأموال :
التكفى املدخرات الوطنية مهما جمعت لت�شجيع اال�ستثمارات ال�ضرورية الالزمة
للتنمية االقت�صادية  .فاجلزء الأعظم من ال�سكان يوجهون دخولهم القليلة للنفقات
ال�ضرورية ( الغذاء – ال�سكن – امللب�س ) �أما اجلزء املي�سور من النا�س فهو قادر على
جمع املال الالزم للدخول يف اال�ستثمار  ،وهذا يعنى قلة ا�صحاب امل�شاريع .
ويعزف �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال عن اال�ستثمار يف ال�صناعة مل�صلحة التجارة وال�سياحة
والزراعة وا�ستغالل الأرا�ضى واملنتجات الأجنبية �أو النفقات الكمالية  .والأقلية التى
تهتم بال�صناعة توجه �أموالها لل�صناعات اخلفيفة ذات العائد ال�سريع  .وحتى يف تلك
احلالة حتتاج �إىل متويل مكمل يتم احل�صول عليه عادة من قبل الدولة ولكن اللجوء �إىل
املعونات والقرو�ض اخلارجية يفر�ض نف�سه يف �أغلب الأحوال .
االفتقار للخربة الفنية :
ميكن تتبع هذا العامل يف ّ
كل من جماىل الزراعة وال�صناعة .
( �أ ) الزراعة :
ميكن ا�ستخدام التقنيات الزراعية من �إغناء الرتبة واتباع احلزم التقنية  ،وهو �أ�سا�س
يف التفريق بني الزراعة املتطورة والزراعة املتخلفة  .ومن املقايي�س التى ميكن ا�ستخدامها
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يف قيا�س التخلف التقنى يف الزراعة ما ي�أتى :
ا�ستهالك الأ�سمدة يف الهكتار الواحد .
ا�ستعمال الوقائيات واملبيدات .
معدل اجلرارات بالن�سبة للم�ساحة املزروعة .
طريقة ا�ستخدام البذور املح�سنة .
يرتاوح ا�ستهالك الأ�سمدة بالن�سبة لدول العامل بني
 10 – 1كيلوجرام للهكتار الواحد يف الدول النامية
و 709 – 290كيلو جرام للهكتار الواحد يف الدول املتقدمة .
ويف البلدان ذات املناخ اجلاف �أو املناخ الذى تت�صف �أمطاره بالتذبذب تت�صف عملية
الرى بالذبذبة وعدم الكفاية  .وتبدو قنوات الرى غري قادرة على تخزين املاء لوقت
اجلفاف  ،كما �أن الآبار اجلوفية الت�صل طبقات املاء العميقة  ،وطرق رفع املاء لي�ست جيدة
مما يقلل من فعاليتها  .وعليه ال يغطى الرى �إال م�ساحات �ضيقة .
ويرجع عدم تعميم التقنيات احلديثة يف الدول النامية �إىل عاملني هما :
عامل مادى  :يتمثل يف ارتفاع �أ�سعار املدخالت الزراعية التى يتم ا�ستريادها
بالعمالت ال�صعبة .
عامل ب�رشى  :قلة الفنيني امل�ؤهلني .
(ب) ال�صناعة :
حتتاج ال�صناعة احلديثة �إىل �أطر ب�شرية لها قدرات تقنية عالية ومتخ�ص�صني من اهل
الكفاءة العالية  .وال بد من �أن تتجه �سيا�سات التعليم يف الدول النامية �إىل �أعداد الأطر
الب�شرية التى ميكن �أن ت�ساهم يف تطور ال�صناعة  .ولكن الكثري من الدول النامية المتلك
االمكانيات والبنيات الأ�سا�سية التى ت�ساعد يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات تعليمية ذات قدرات
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عالية العداد الأطر امل�ؤهلة  .ويتطلب الأمر ترتيب االولويات بالن�سبة للدوله لال�ستفاده
من االمكانيات املحلية والدعم االقليمى والعاملى .
�أ�سئلة :
( )1من �أ�سباب تخلف االقت�صاد الوطنى يف الدول النامية �ضعف ر�أ�س املال مما جعلها
تلج�أ للمعونات والقرو�ض الأجنبية – ما �أثر ذلك على �سيادة الدولة ؟
( )2علل :
( �أ) تفتقر الدول النامية للتخ�ص�صات التقنية العالية بالرغم من وجود اجلامعات .
(ب) فقر الدول النامية بالرغم من غناها باملوارد الطبيعية .
(ﺟ) تقت�صر ال�صناعة يف الدول النامية على ال�صناعات اخلفيفة .
( د) �ضعف القدرة التناف�سية ل�صناعات الدول النامية .
(ﻫ ) غياب التكنولوجيا املنا�سبة يف الزراعة وال�صناعة .
(� ( )3أ ) ما و�ضع الأطر املتو�سطة وعمال ال�صناعة املهرة يف ال�سودان ؟
(ب) ما امل�شكالت التى تعوق تطور وتدريب وت�أهيل هذه الأطر الهامة ؟
امل�شكالت ال�سكانية :
حتتل درا�سة ال�سكان مكاناً جوهرياً يف حتليل م�شكالت العامل الثالث  ،لكن ال�سكان
الميثلون العامل الوحيد لتف�سري هذه امل�شكالت  ،ومع ذلك ف�إن العن�صر الدميوغرافى هو
�أكرث امل�ؤ�شرات و�ضوحاً  .يت�ضاعف عدد �سكان العامل الثالث كل (  ) 30 – 25عاماً
على عك�س البلدان املتقدمة حيث ترتاوح املدة بني (  ) 80 – 70عاماً  .و�أندوني�سيا
– على �سبيل املثال – يت�ضاعف عدد �سكانها مرة كل  24عاماً � ،أما اململكة املتحدة
( بريطانيا ) فيت�ضاعف عدد �سكانها مرة كل  140عام  .وتتمثل اال�سباب واملكونات
الأ�سا�سية للم�شكلة يف العنا�صر الآتية :
( �أ ) اختالف التوازن التقليدى :
كان التوازن الدميغرافى يف املا�ضى �ضعيفاً ينبنى على ارتفاع املواليد والوفيات
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ويت�سم بالإ�ضافة لوجود امل�سببات العامة للأمرا�ض بوجود الثالوث الفتاك والذي ميثل يف
املجاعات والأوبئة واحلروب  .وكان لال�ستعمار �آثار معقدة على الواقع الدميغرافى  .فقد
كان يف البداية يعمل على ت�صفية ال�سكان الوطنيني �سواء ب�إذكاء ال�صراعات الداخلية
�أو باملذابح اجلماعية �أو بنقل اجلراثيم املر�ضية  ،مثلما حدث يف افريقيا و�أمريكا اجلنوبية .
ولكن انتهى الأمر بت�شجيع التنا�سل من �أجل ت�أمني احلاجة �إىل الأيدى العاملة .
وترجع التغريات الدميغرافية الرئي�سة يف العقود الأخرية يف القرن املا�ضى �إىل االنت�شار
الأف�ضل للو�سائل الطبية وال�صحية  ،التى �أ�صبحت ت�شمل عدداً اكرب من ال�سكان ،
والتى واجهت بكفاءه الأمرا�ض املتوطنة واملعدية مثل املالريا  ،واحلمى ال�صفراء  ،ومر�ض
اجلذام  ،والبلهار�سيا  ،وعمى الأنهار  .ويف كل ذلك كان اال�ستعمار يعمل على حتطيم
ال�ضوابط التقليدية خا�صة بعد �إدخال النظم احل�ضرية التى ت�ؤدى ل�ضبط التوالد .
( ب) ميل معدل املواليد اىل الثبات :
املواليد هى العامل الأ�سا�سى يف التغري الدميغرافى ففى خالل الفرتة التى متتد
من 1965م وما بعدها �سجلت  21دولة معدالت تقرب من �أو ت�ساوى �أو تزيد على 50
يف الألف  .ومن بني هذه الدول  11دولة يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء  .ويرتاوح النمو
ال�سنوى يف دول العامل الثالث بني  ٪3.5و � ٪5سنوياً  ،ودول جنوب �شرق �آ�سيا مثل
الهند وباك�ستان وبنغالدي�ش و�أندوني�سيـا وال�صيـن متثـل ما
يقارب من  12النمو ال�سنوى لل�سكان يف العامل .
( ﺟ ) ارتفاع م�ستويات اخل�صوبة :
تعرب اخل�صوبة ( تكرار الوالدات ) ب�شكل جيد عن االجتاهات ال�سكانية ؛ لأنها تبني
بو�ضوح العالقة بني عدد املواليد ا لأحياء يف �سنة ما  ،وعدد ال�سكان يف �سن العمل
( )64 – 15فهى ت�سمح بالتاىل باملقارنة ال�صحيحة للحيوية ال�صافية للمجموعات
ال�سكانية املختلفة .
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احليوية ال�صافية هى معدل التكاثر ال�صافى  .وهو العدد
املتو�سط للمواليد االناث للمر�أة يف نهاية حياتها االجنابية .

وتوجد فروق يف معدالت اخل�صوبة على امل�ستوى العاملي ت�صل �إىل  . 5 : 1ومتت هذه
املقارنة بني جمموعة خمتارة من الدول الأوربية تقرتب فيها املعدالت من  5يف الألف
وت�شمل �أملانيا واملجر وجمموعة الدول امل�ستقلة ( االحتاد ال�سوفيتى �سابقاً ) وبني جمموعة
�أخرى ذات معدالت �أكرث ارتفاعاً ( 250يف الألف يف دول مثل ماىل و  247يف الألف
يف باك�ستان ) .
ويتجاوز متو�سط االجناب يف افريقيا ع�شرة �أطفال لكل امر�أة  .و�إذا و�ضعنا يف االعتبار
وفيات الأطفال ف�إن متو�سط عدد االطفال للأ�سرة يرتاوح بني (  ) 6.5 – 4.5طفل .
و�إذا ا�ستثنينا الفئات االجتماعية ذات امل�ستوى التعليمى والدخل املرتفعني  ،جند �أن
متو�سطات اخل�صوبة مل تتعر�ض للتغيري يف ال�سنوات الأخرية ؛ لأن العوامل االجتماعية
والأ�سرية التى ت�ساهم يف ارتفاع اخل�صوبة الزالت �أكرب �أثراً من جهود من يحاولون التحكم
فيها  .فال زال الطفل رمزاً ال�ستثمار اقت�صادى وماىل واجتماعى فعال ( يد عاملة ودخل
ومظهر اجتماعى و�ضمان مادى عند �شيخوخة الأبوين ) .

�أ�سئلة :

ماذا تعنى التعابري الآتية :
العامل الثالث – العن�صر الدميغرافى – معدالت اخل�صوبة .
اكتب باخت�صار عن :
�أثر اال�ستعمار على الواقع الدميوغرافى .
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�أثر الو�سائل الطبية وال�صحية يف التغيريات الدميوغرافية .
اثر العوامل االجتماعية والأ�سرية يف معدالت اخل�صوبة .
( د ) الآثار املرتتبة على الرتكيب الدميغرافى :
�أوال ً  :الق�صر الن�سبى يف �أمد احلياة :
هناك �أربع فئات ملتو�سط امد احلياة يف الدول النامية هى :
( )1من  65 – 60وهى ت�ضم الدول املتقدمة اقت�صادياً ( املك�سيك – الربازيل –
فنزويال – االرجنتني – كوريا ) ودول امريكا الالتينية .
( )2من  59 – 50وت�ضم جمموعتني – االوىل يف �شمال افريقيا وال�شرق االو�سط (
اجلزائر – تون�س – املغرب – م�صر – ايران ) والثانية ت�ضم دول االنديز يف امريكا
اجلنوبية والو�سطى ( بريو – �شيلى – ونيكارجوا ) .
( )3من  49 – 40ت�شمل الفئة كل الدول الأ�سيوية تقريباً ودول امريكا الالتينية املتخلفة
والبالد االفريقية الأكرث تقدماً ( كينيا وجنوب افريقيا و�ساحل العاج وال�سنغال ) .
( )4من  39 – 25ت�ضم بقيـة الدول الإفريقيـة جنوب ال�صحـراء و�أفغان�ستان .
ويالحظ �أن هناك اتفاق بني هذه الظاهرة والرتتيب العام للو�ضع االقت�صادى لهذه
الدول  .ومتو�سط �أمد احلياه نتيجة لعدة عوامل منها  :تركيب ال�سكان ومعدل املواليد
ومعدل الوفيات خا�صة وفيات الأطفال  .وترتتب على وفيات الأطفال ق�صر �أمد احلياه
كما يرتتب على تناق�صها طول �أمد احلياة .
ثانيا ً  :غلبة فئات ال�سن ال�صغرية :
يعي�ش يف العامل الثالث يف الوقت احلا�ضر �أكرث من مليار �شخ�ص تقل �أعمارهم عن
� 15سنة  ،وي�شكل ه�ؤالء  ٪50 – 40من جملة ال�سكان �أما يف البلدان املتقدمة فنجد
فئات ال�سن ال�صغرية ترتاوح ما بني  . ٪25 – 20وي�شكل ال�سكان الذين تقل �أعمارهم
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عن ع�شرين عاماً الن�سبة العظمى من جملة �سكان البلدان النامية  .ويرتتب على هذه
الظاهرة تزايد �أعباء اخلدمات املختلفة كالتعليم والرعاية ال�صحية واالجتماعية  ،ويعنى
ذلك ال�ضغط على اخلدمات العامة وال�ضغط املتزايد على فر�ص العمل .
ثالثا ً  :قلة عدد ال�سكان العاملني :
ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل يف الدول النامية �أقل من نظرياتها يف الدول املتقدمة .
فعلى �سبيل املثال مل يزد ال�سكان العاملون يف الربازيل �أثناء الفرتة 1940م – 1950م
�إال بن�سبة  ٪11بينما بلغت الزياده الإجمالية لل�سكان  . ٪26كذلك يقل منو العمالة
الوظيفية بن�سبة ترتاوح بني  ٪50 – 30من منو التح�ضر .
وت�ساهم الزيادة ال�سريعة يف �أعداد ال�صغار بالإ�ضافة �إىل طول �أمد احلياه �إىل زيادة �أعباء
ال�سكان الذين هم يف �سن العمل حيث ينبغى �أن يعول اجلهد الإنتاجى هذه الأعداد
املتزايدة لغري العاملني .
�أ�سئلة :
( )1ماذا يرتتب على :
( �أ ) زيادة عدد �صغار ال�سن ؟
(ب) قلة عدد ال�سكان العاملني ؟
( )2ادر�س الفئات الأربعة اخلا�صة مبتو�سط �أمد احلياه وحاول �أن تتحاور مع زمالئك يف
الأ�سباب التى �صنفت على �أ�سا�سها دول العامل الثالث لأربع جمموعات .
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( ) 5 - 3بع�ض م�شكالت املدن :
مقدمة :
عند درا�سة ن�ش�أة �أى مدينة يف العامل  ،جند �أن معظم هذه املدن كانت �صغرية احلجم
ال�سكانى  ،لكنها مبرور الزمن مرت مبراحل النمو العمرانى الكبري فا�صبحت املدينة تكرب
وتزدهر وتنمو يف كل االجتاهات  .ويعزى ذلك للآتى :
تزايد �أهمية بيئة املدينة من حيث املوقع وا�ستغالل املوارد املتعددة .
احتكاك الثقافات املختلفة .
تطور و�سائل النقل واالت�صال ومنو التجارة .
اكت�شاف البرتول وظهور املدن �صغرية احلجم اجلامعة بني مظاهر احلياة التقليدية
واحل�ضرية .
قيام املدن اال�ستيطانية .
قيام املدن ال�صناعية .
كما �أن تدفق املهاجرين الفقراء من بيئاتهم الريفية هرباً من اجلوع  -نتيجة لتدهور
البيئة � -إىل املدينة  ،نتج عنه تزايد �سكان املدن وت�ضخم املراكز احل�ضرية يف املناطق
القاحلة و�شبه القاحلة يف العامل ( خا�صة قارة �إفريقيا ) مما �أدى لتدهور البيئات
املحيطة بها .
ومن الأ�سباب التى �أدت �إىل ت�ضخم �سكان املدن نذكر الآتى :
معدل الزيادة الطبيعية املرتفع بارتفاع معدل م�ستوى اخل�صوبة وانخفا�ض معدل
الوفيات .
تزايد معدالت الهجرة من الريف �إىل احل�ضر .
الهجرة الدولية الوافدة .
هل هناك �أي ا�سباب �أخرى ؟
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بيئة املدينة :
ن�شاط :
�سجل زيارة �إىل مكاتب ال�سلطات املحلية يف املدينة التى ت�سكن
فيها واطلب من ق�سم الإح�صاء تزويدك بعدد �سكان املدينة من تعدادات
خمتلفة  .مب�ساعدة معلمك ناق�ش مع زمال�ؤك الأرقام التى ح�صلت عليها
وبني درجة الزيادة �أو النق�صان معل ًال لذلك .
ان بيئة املدينة بيئة خلقتها الأن�شطة الب�شرية التى �أحدثت بها كثرياً من امل�شكالت
والآثار اجلانبية  ،الناجتة عن التزاحم  ،وقلة امل�ساكن املتاحة  ،وتدنى امل�ستوى ال�صحى
 ،واختناق املوا�صالت  ،وتراكم املخلفات والنفايات  ،ي�ضاف �إىل ذلك الآثار الطبيعية
املتمثلة يف �آثار الفي�ضانات والأمواج واالنهيارات الأر�ضية بفعل الزالزل والرباكني .
اليوجد منوذج عاملي ( مثايل ) للمدينة بل تتعدد �أمناط املراكز
احل�رضية بتعدد البلدان مما نتج عنه االختالف املميز لكل
مدينة عن الأخرى يف احلياة احل�رضية .
امل�شاكل الناجتة عن متدد املدن وتركز ال�سكان :
ت�ضخم حجم املدن وتركز ال�سكان يف املراكز احل�ضرية ادى �إىل احلاجة املتزايدة للماء
والطعام والوقود وال�سكن  ،والتى بدورها �أدت �إىل :
( �أ ) ال�ضغط اال�ستهالكى على موارد البيئة  ،فتدهور الغطاء النباتى وحتولت م�ساحات
أرا�ض خالية جرداء  ،مما نتج عنه تفكك ذرات الرتبة وتعريتها
كبرية حول املدن �إىل � ٍ
واجنرافها فتكونت الكثبان الرملية املتحركة التى تهدد املراكز احل�ضرية .
(ب) ال�ضغط على موارد املياه املحدودة �أو �شح موارد مياه ال�شرب املتاحة �أمام التكاثر
الب�شرى  ،ف�أ�صبحت مدن كثرية مواجهة مب�شكالت توفري مياه ال�شرب لل�سكان .
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( ﺟ) التو�سع ال�سريع يف االمتداد ال�سكنى على ح�ساب الأرا�ضى الزراعية اخل�صبة ،
حيث التهمت املبانى م�ساحات وا�سعة تفوق القدرة يف التو�سع يف اخلدمات  ،مما
ي�ؤدى �إىل تدنى اخلدمات ال�ضرورية من �صحة وتعليم  .وتفاقمت م�شكالت ال�سكن
وظهرت امل�ساكن الع�شوائية  ،وارتفعت معدالت البطالة وتف�شت اجلرمية .
وبالنظر للمدن ال�سودانية جندها كبقية مدن العامل تتمدد وتتو�سع نحو �أطرافها حيث
متيل الكثافة ال�سكانية �إىل التناق�ص واالبتعاد عن املركز (قلب املدينة)  .وقد �ساعدت
و�سائل النقل احلديثة على ات�ساع املدينة ومتددها على ح�ساب الأرا�ضى الزراعية .
( انظر ال�شكل  : ) 9 - 3مدينة اخلرطوم �أو العا�صمة القومية  ،ادر�س هذا ال�شكل و�أجب
عن الآتى :
ما الذى ترتب على ات�ساع النمو العمرانى و�شق الطرق و�إقامة امل�صانع يف العا�صمة
القومية ؟
اذكر املناطق الزراعية التى تغول عليها العمران .
ما الذى ترتب على عدم ا�ستيعاب املدينة للأعداد املتزايدة لل�سكان؟
وفيما يلي بع�ض املالحظات على منو وازدحام املدن :
(� )1سكان بع�ض املدن يف عام 2000م
( يزداد حجم االزدحام يف املدن املزدحمة ا�ص ًال )
مك�سيكو�ستى اكرث من  30مليون ن�سمة
طوكيو اكرث من  24مليون ن�سمة
�ساوبالو اكرث من  23مليون ن�سمة
�شنفهاى اكرث من  22مليون ن�سمة
القاهرة اكرث من  18مليون ن�سمة
اخلرطوم اكرث من  5.5مليون ن�سمة
م�ستخدماً الأطل�س تعرف مواقع هذه املدن والدول التي تقع فيها .
209

1921925
قبل5 q
∂Æ

1955 1955
- 1-91925
25
1970 -1970
19- 51955
5
1989 1989
- 1-1970
970

 1989م«∞UF
( Â- u
©dª
WMخالل«∞
العا�صمة¥b±
اخلرطوم (≤uL
مدينة :
ال�شكل( ( 8: )-9 -33منو )
«∞qJA
1925
الفرتة
القومية )
210

( )2يعي�ش حالياً ما يقرب من � ٪50سكان العامل يف مدن وترتفع هذه الن�سبة لت�صل �إىل
 ٪75يف كثري من الدول ال�صناعية .
( )3ت�شغل املدن اليابانية  ٪20من م�ساحة الأرا�ضى الزراعية وت�شغل املدن الربيطانية
 ٪16من اجماىل م�ساحة البالد .
( )4التجمع احل�ضرى يف مكان واحد ي�ؤدى �إىل م�شكالت عديدة منها انت�شار الأمرا�ض
وم�شكالت الغذاء واملياه و�صعوبة التخل�ص من املخلفات والف�ضالت.
( )5ومن مثالب منو املدن ومتددها ظهور ما يعرف بال�سكن الع�شوائى وهي �أحياء تنمو
حول املدن من غري تخطيط وال تتمتع باخلدمات ال�ضرورية للحياة  ،وهي ظاهرة ال
تخلو منها حتى املدن الكبرية يف العامل .

�أ�سئلة :

( )1من �آثار الن�شاط الب�شرى على البيئة احل�ضرية الآتى :
تناق�ص الغطاء النباتى وتدهور قيمته الغذائية للحيوان .
متلح الرتبة الزراعية الذي ينتج عن �سوء �صرف املياه اجلوفية ذات املن�سوب امللحى
العاىل .
تعرية الرتبة واجنرافها .
تلوث مياه الرى مبواد �صناعية وتلوث الرتبة والنباتات مما ي�ؤدى �إىل تلوث الغذاء .
اذكر م�شاكل �أخرى ت�سبب فيها الن�شاط الب�شرى يف تدهور البيئة احل�ضرية .
( )2متدد املدن نتج عنه العديد من امل�شكالت منها :
التعدى على الأرا�ضى الزراعية .
نق�ص الإنتاج وحدوث الأزمات .
م�شكالت �أمنية
اذكر م�شاكل �أخرى .
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( )3عدد الأ�سباب التى دفعت �أهل الريف للهجرة �إىل املدينة .
( )4مااحللول يف نظرك التى ميكن ان تقلل من ظاهرة االنتقال من الريف �إىل املدينة ؟
( )5قم بزيارة لبع�ض الأحياء ذات العمران احلديث يف مدينتك  ،ثم �سجل الآتى :
تاريخ ان�شائها وتطورها .
امل�شكالت التى تعانى منها .
التحوالت االقت�صادية واالجتماعية .
دور ال�سلطات املحلية وجهودها يف تقدمي اخلدمات .
( )6ناق�ش مع �أ�سرتك اخلطط الإ�سكانية التى نفذت يف واليتكم  .ثم اح�صر عدد الأحياء
يف مدينتكم  ،ثم و�ضح تاريخ ن�ش�أتها .
(� )7أين تف�ضل �أن تعي�ش يف القرية �أم املدينة ؟ وملاذا ؟
( )8اكتب مقا ًال ق�صرياً عن عا�صمة واليتك حتت العناوين الآتية :
ن�ش�أة املدينة .
امل�ساكن ومواد البناء والطفرة املعمارية .
تخطيط �شبكة ال�شوارع .
حجم ال�سكان .
الوظيفة .
( )9علل :
التطور ال�صناعى �أدى �إىل زيادة الهجرة .
ت�ؤدى الهجرة �إىل حدوث �أزمات اقت�صادية وبيئية يف املدن .
ال�ضغط املتزايد على خدمات املدينة ي�ؤدى �إىل ظهور ازمات وخيمة .
( )10اذكر مظاهر الهيمنة احل�ضرية يف عا�صمة واليتك .
امل�شاكل الناجتة عن الغذاء :
حت�صل املدن على غذاء �سكانها من فائ�ض الغذاء يف البئيات املجاورة  .وقد �ساعد
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تطور و�سائل النقل على �سهولة احل�صول على الغذاء من مناطق بعيدة يف العامل دون
م�شقة خا�صة بالن�سبة للدول املتقدمة .
وقد تعانى املدن يف فرتات متقطعة ب�سبب النق�ص يف الإنتاج الزراعى واحليوانى � ،أو
ب�سبب عدم احل�صول على فائ�ض من الدول الأخرى � ،أو ب�سبب عوامل بيئية كالفي�ضانات
والثلوج والكوارث الطبيعية .
امل�شاكل الناجتة عن املياه :
ت�شرتك الكثري من املدن يف م�شكلة احل�صول على املياه العذبة النقية  .وهذا مرتبط
مب�شكلة املياه العذبة على امل�ستوى العاملى  .واملياه العذبة متثل  ٪2من موارد املياه العاملية
 .وال تتوزع هذه الن�سبة على بيئات العامل بالت�ساوى  .زد على ذلك ان ن�صف هذه
الكمية ي�ستهلك يف اال�ستخدام ال�صناعى والزراعى  .وتعانى معظم دول العامل الثالث
من النق�ص يف موارد املياه النظيفة  ،مع العلم �أن ندره مياه ال�شرب النظيفة ت�ؤدى �إىل
انت�شار كثري من الأمرا�ض امل�ستوطنة مثل الكولريا  .وحت�صل كثري من مدن الدول املتقدمة
الكربى على املياه من م�سافات بعيدة عن طريق القنوات والأنابيب .
مث ًال نيويورك حت�صل على مياهها من
خزانات تبعد  160كم من املدينة .
نق�ص املياه العذبة جعل العديد من املدن تتجه �إىل حتلية مياه البحر بالرغم من ارتفاع
تكلفة التحلية .
من �أين حت�صل كل من الأبي�ض وبورت�سودان والفا�شر على املياه النظيفة ؟
ما امل�شكالت املرتبطة بامدادات املياه ل�سكان هذه املدن ؟
معدالت التزايد يف ا�ستهالك املياه يف املدن �سواء لل�سكان �أو ال�صناعة تفوق
معدالت النمو ال�سكانى يف تلك املدن بدرجة كبرية  .ويبدو ذلك جلياً يف كثري من
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الدول ال�صناعية يف اوربا بجانب م�شكلة تلوث املياه ب�سبب خملفات ال�صناعة التى
ت�صرف �إىل املجارى املائية .
 ٪50من �أنهار العامل هى الآن انهار ملوثة بل قد و�صل التلوث
املياه اجلوفية العذبة التى كان يعتقد يف ال�سابق انها �أمنة من التلوث .

م�شكلة املرور داخل املدن :
الرحلة اليومية من �أطراف املدن �إىل الو�سط  ،حيث يرتكز ال�سكان واحلركة التجارية
يف قلب املدينة  ،والتى تطول بتو�سع املدينة وامتدادها  ،من امل�شكالت الرئي�سة التى
تواجه املدن .
�ساعد على ال�سكن البعيد من و�سط املدينة تزايد خدمات النقل ( قطارات –
حافالت – �سيارات ) وخدمات االت�صاالت املتطورة .
وت�شكل بدايات العمل ونهاياته فرتة ال�ضغط على و�سائل النقل مما يطلق عليه �ساعات
الذروة  .وقد ت�سبب ذلك يف م�شكالت رئي�سه ل�سكان املدن  ،وجعل ا�ستعمال العربات
اخلا�صة متعذراً  .بالإ�ضافة �إىل احلركة اليومية للعمال فهناك حركة االنتقال لو�سط املدينة
للت�سوق والرتفيه مما ي�ضيف �أعبا ًء على طرق النقل باملدينة .
وح ًال الختناق خدمات النقل قامت �إدارات عدد من امل�صانع وال�شركات ب�إن�شاء فروع
لها خارج املدينة ح ًال مل�شكلة نقل العمال .
ومن اكرب امل�شكالت التى تعانيها املدن حجم حركة املرور  .وتزداد هذه امل�شكلة
يف و�سط املدينة  ،حيث تنتهى اليها طرق النقل الرئي�سة  .وت�سبب ذلك يف حدوث
م�شكالت عديدة للموظفني والعمال و�سكان املدينة عامة  ،نذكر منها على �سبيل
املثال ما يلي :
�صعوبة و�صول العمال واملوظفني �إىل االماكن التى يعملون فيها يف الوقت املنا�سب .
زيادة حوادث حركة املرور .
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ال�ضو�ضاء والتلوث من املركبات .
هناك حدود حلركة املرور التى ت�ستطيع ان تتحملها �شوارع
املدينة  .ويف داخل هذه احلدود ميكن ان تكون املدينة بيئة
متح�رضة خالية من ال�ضو�ضاء وتلوث الهواء و�إذا زادت عن
تلك احلدود تبد�أ املدينة يف فقدان بع�ض مقوماتها احل�رضية .

وينجم عن و�سائل النقل املختلفة التلوث ال�ضو�ضائى  .وتعترب خملفات العربات من
العوامل التى ت�ساعد على التلوث ال�ضو�ضائى الكيميائى  .ومن خطورة هذه املخلفات
�أنها ت�ساعد يف تفاقم زيادة الأ�شعة فوق البنف�سجية على �سطح الأر�ض  ،وكل هذا
ي�سبب �أ�ضراراً ب�صحة ال�سكان ( �ضعف حا�سة ال�سمع �أو ال�صمم تدريجياً ) .
بد �أت كثري من دول العامل يف �إيجاد حلول حلركة املرور يف مدنها �سعياً للتخفيف من
�أ�ضرارها على النحو التاىل :
 تغيري �ساعات العمل وتبادل العاملني . ا�ستخدام الطرق ذات االجتاه الواحد . اتباع قواعد مرور دقيقة و�صارمة . حتديد مواقف ال�سيارات . اعادة توزيع اخلدمات واملراكز احلكومية . ت�شجيع ا�ستخدام و�سائل النقل العامة .ما ر�أيك يف هذه احللول ؟ اطرح حلو ًال �أخرى لتقليل الأ�ضرار على العا�صمة القومية .
وقد ر�أت بع�ض الدول املتقدمة �أن كل ما ذكر ال ميكن �أن يحل امل�شكلة ور�أت �أن احلل
يف تخفيف امل�شاكل الناجتة عن حركة املرور يف مدنها رهني بالآتى :
ان�شاء طرق دائرية �سريعة حول املدن .
 تقليل حركة العربات الداخله لو�سط املدينة .215
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�إن�شاء مواقف للعربات يف ا لأطراف .
تخ�صي�ص �شوارع معينة للم�شاة فقط .
�إن�شاء �أنفاق لل�سكك احلديدية .
�إن�شاء خطوط للمرتو حتت �أر�ض املدينة .
�إن�شاء �شبكة الكبارى املعلقة .
ا�ستخدام املعديات النهرية .

�أ�سئلة :

( )1ي�صطف �صباح كل يوم �أعداد كبرية من املوظفني والعمال والطلبة وغريهم يف
انتظار و�سائل النقل التى تنقلهم �إىل اماكن عملهم  .اذكر ا�سباب هذا االزدحام
واقرتاح بع�ض احللول لها .
( )2نتجت م�شكالت املرور يف املدن الكربى عن :
( �أ ) زيادة �أعداد املهاجرين �إىل املدن .
(ب) حت�سن ن�سبى يف امل�ستوى املعي�شى وارتفاع الدخل الفردى مما مكن من �شراء
ال�سيارات اخلا�صة .
( ﺟ) زيادة �أعداد ال�سيارات والب�صات واحلافالت  .اذكر ا�سباباً �أخرى .
( )3كيف ميكن �أن نخفف من م�شكالت املرور يف املدن ؟
( )4ما فائدة ان�شاء ادارة حلركة املرور و �إدارة للنقل العام ؟
( )5عدد اجل�سور التى اقيمت على نهر النيل يف العا�صمة القومية وو�ضح كيف
�ساعدت يف حل م�شكلة حركة املرور .
م�شكلة التلوث :
تعترب م�شكلة التلوث من �أخطر امل�شاكل التى تواجهها �أى مدينة خا�صة ال�صناعية منها
وذلك لال�سباب الآتية :
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�سكون الهواء امللبد بال�ضباب يف �سماء املدينة يتيح للتلوث ان ي�صل �إىل �أق�صى مداه .
توافر كميات هائلة من �أكا�سيد الكربون املنطلقة من عوادم عربات النقل وال�سيارات
و�آالت الديزل بالإ�ضافة �إىل احرتاق الفحم وكميات �ضخمة من الأتربة والغبار .
هذه امللوثات الهوائية واملائية �ضارة ب�صحة الإن�سان وت�ؤثر
على اجلهاز التنف�سى  ،وبالتاىل تدهور �صحة الإن�سان التى ت�سبب
الوفاة  .كما ت�ؤثر هذه امللوثات على احلياة املائية والأر�ضية
وتعوق منو النباتات والأ�شجار .
ومما يزيد من تلوث هواء املدن دخولها يف ال�صناعة بدء اً بالفحم الذي ي�سبب
زيادة يف الغازات احلم�ضية التى تفرز ثانى �أوك�سيد الكربون وكلوريد الهيدروجني
باال�ضافة �إىل اتربة املعادن � .أي�ضاً دخولها ع�صر البرتول الذي �أدى �إىل الزيادة يف
ال�صناعة العاملية التى �أدت بدورها لزيادة م�صادر التلوث  .و �أ�صبح الهواء يف �سماء
املدن يحتوى على م�شتقات يف ال�صناعة احلديثة  ،والتى تظهر يف �شكل غازات �أو
دخان �أو تراب ناعم .
اذكر م�صادر تلوث الهواء وما تطلقه من تلوثات يف الهواء .
ما الذي ت�سبب يف �شرخ طبقة االوزون ؟ وما اال�ضرار التى نتجت عن ذلك ؟
ال�صناعة هى امل�س�ؤولة عن تراكم كميات كبرية
من املواد ال�سامة يف �سماء املدن .

217

�أ�سئلة :

( )1علل :
التلوث هو االخالل يف توازن عنا�صر البيئة .
منع ا�ستعمال مكربات ال�صوت وامل�سجالت يف �شوارع املدينة .
العربات م�صدر من م�صادر التلوث .
( )2كيف يحدث التلوث ال�ضو�ضائى ؟
م�شكلة خملفات املدن :
تلج�أ بع�ض املدن �إىل جتميع خملفاتها وحرقها �أو حتويل جزء منها �إىل �أ�سمدة ع�ضوية
للإفادة منها يف الزراعة  .كما تتخل�ص بع�ض املدن من خملفاتها برميها يف البحريات
�أو �شواطئ البحار و املحيطات بغر�ض جتفيف �أجزاء من �سواحلها للإفادة منها .
�أما املدن ال�صناعية فتجد �صعوبة يف التخل�ص من خملفاتها  ،خا�صة خملفات املعادن
التى تظهر يف �شكل تالل عالية بجوار املدينة .
رغم ان لكل دول العامل خملفاتها �إال �أن الدول ال�صناعية هى م�صدر
اجلزء االكرب من الف�ضالت والنفايات وجتدر اال�شارة �إىل �أن :
مدينة نيويورك هى من �أكرث مدن العامل �إنتاج ًا للأو�ساخ والقمامة
التى توازى نفايات  25دولة من الدول النامية .

اما مقابر ال�سيارات فهى ظاهرة تنتج عن التخل�ص من هياكل ال�سيارات  ،فا�صبحت
حتتل حيز اً كبري اً من م�ساحات املدن  .بع�ض املدن قامت بتحويلها و�ضغطها لتقليل
حجمها  ،وبع�ضها ا�ستطاع �أن يفيد منها يف بع�ض ال�صناعات .
�أما هاج�س املدينة ا لأكرب فيتمثل يف خملفات البال�ستيك والورق وقد ا�ستطاعت
بع�ض الدول �إعادة ت�صنيعها .
ويف ال�سودان �صدرت قوانني يف بع�ض الواليات متنع ا�ستخدام ا لأكيا�س البال�ستيكية
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ملا لها من �أ�ضرار على ا لإن�سان واحليوان والرتبة الزراعية .

�أ�سئلة :

( )1ا�ستطاعت بع�ض الدول وقف التمدد احل�ضرى با لآتى :
 �إن�شاء مدن جديدة يف �أرا�ض زراعية قليلة االنتاج . ان�شاء احلزام ا لأخ�ضر حول املدن الكربى حل�صر البناء داخله .ما ر �أيك يف هذه احللول ؟ هل هى كافية ؟ اطرح حلو ًال �أخرى .
( )2كيف تتفادى املدن الكبرية م�شكلة ال�سكن الع�شوائى ؟
( )3عملت احلكومة ال�سودانية يف حماولة منها للحد من الهجرة �إىل املدن والتقليل
أرا�ضي زراعية
من بطالة اخلريجني  ،على متليك خريجى اجلامعات واملعاهد العليا � ّ
م�ست�صلحة يف بع�ض واليات ال�سودان .
ما ر �أيك يف هذا احلل ؟ ناق�ش هذا احلل مع زمالئك وبني �إىل �أى مدى ميكن �أن
تنجح هذه ال�سيا�سة يف تقليل الهجرة من الريف �إىل املدينة .
( )4من امل�شكالت الناجتة عن الهجرة :
 ال�سكن الع�شوائى . تدنى م�ستوى اخلدمات ال�صحية .�أ�ضف �إىل ما ذكر ما تعرفه من م�شكالت الهجرة .
(�	)5أدل بر �أيك فيما ي�أتى :
 احلد من ظاهرة الهجرة من الريف �إىل املدينة . الدعوة �إىل الهجرة العك�سية من املدينة �إىل الريف . �إعادة تخطيط ا لأحياء الع�شوائية . �سكنى املدينة  :مميزاتها ومثالبها . ا لآثار ال�سيئة املرتتبة على ات�ساع ثقب االوزون . خطورة م�صانع الكيميائيات .219

 م�شكالت تلوث املياه . م�شكالت خملفات املدينة ال�صناعية .( )6اكتب مقا ًال خمت�صر اً عن اثر �إزدحام ال�سكان على املوارد االقت�صادية يف
عا�صمة واليتك .
نخل�ص من العر�ض ال�سابق �إىل �أن قيام املدن وممار�سة الن�شاط الب�شرى املرتبط
بها قد ترتب عليه من ا لآثار ال�سالبة بالن�سبة للبيئة :
	�إزالة الغطاء النباتى يف املنطقة املحيطة باملدينة . ا�ستنزاف املوارد املائية القريبة من املدينة والبعيدة منها . تلوث املاء والهواء والرتبة وخلق ظروف غري �صحية . ال�ضغط على طرق وو�سائل النقل وما يرتتب على ذلك من م�شكالت بالن�سبةلل�سكان .
 تزايد املخلفات والف�ضالت والنفايات و�صعوبة التخل�ص منها .تدخل ا لإن�سان يف الطبيعة دون تدبر ووعى ي�ؤدى �إىل عواقب وخيمة كما ذكرنا
�سابقاً  .ا لأر�ض بها موارد حمدودة من املواد غري املتجددة وعليه يت�سبب ا لإنتاج
واال�ستهالك املطرد يف �إيقاع ال�ضرر بالبيئة مما يحتم علينا ان ن�ضع يف االعتبار عند
ا�ستغالل املوارد ا لآتى :
 احلد من اال�ستعمال املفرط للموارد .	�إعادة ا�ستغالل املوارد وتدويرها . ا�ستعمال املوارد الدائمة واملتجددة كالطاقة ال�شم�سية مث ًال بد ًال عن الفحموالنفط .
مت بحمد اهلل وتوفيقه
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