
  
I  بعض مظاھر اإلخالل بالتوازنات الطبیعیة..  
   La pollution التلوث -1
   تعریف التلوث -أ

یر الذي یطرأ على وسط ما یسبب  إفراغ مواد سامة أو عالقة تحول دون تطور ھذا الوسط مما یؤدي إلى اختالل یھو التغ
  .توازنھ الطبیعي 

  
  . بعض أمثلة التلوث -ب
 إفراغ نفایات المصانع المحملة بالمواد السامة والمعادن الثقیلة كالرصاص والزئبق في المجاري یسبب : التلوث المائي -

  .طرح المیاه العادمة في المحیطات ، المائیة 
  . المصانع ووسائل النقل من غازات سامة تنفذهناتج عن ما:   التلوث الھوائي-

و ) D.D.T(.ویة وبعض مبیدات الحشرات واألعشاب كمادتي سبب اإلفراط في استعمال األسمدة الكیماب: تلوث التربة 
)lindane (
  
  : عند كائنات حیة تعیش في التربة D.D.T یبین الجدول التالي تغییر تركیز مادة - ج

البالنكتون   الرواسب  الماء  الكائنات
  النباتي

  الطیور  األسماك  القشریات  الحشرات

تركیز مادة 
D.D.T ب 
p.p.m

0,0002  0 ,0022  0,005  0,019  0,02  0,035  5,38  

  .ا تستنتج ذما. حلل معطیات الجدول -

  .الجواب 
  . تزداد كلما انتقلنا من المنتج إلى المستھلكین  D.D.Tیبین الجدول أن تركیز مادة 

  
  :تفسیر 

  
ضا تسمم اإلنسان مما یؤدي إلى تسممھا وأی) ال تطرح(تتراكم داخل أجسام الكائنات الحیة   D.D.Tنفسر ذلك بكون مادة 

  . من السالسل الغذائیة لقةباعتباره ح
  
  . خالصة - د

  .حدوث ثقب طبقة األوزون .األمطار الحمضیة .من النتائج الوخیمة للتلوث نذكر ظاھرة االحتباس الحراري 
  
  : إتالف الغابات -2
  :جار دد العواقب المحتملة الناتجة عن قطع األشح من تحلیل الوثائق التالیة انطالقا -1

BAHIDEV
Texte tapé à la machine
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ... ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ 



  
  
  :ة التالیة ق قارن المنحنیین في الوثیحلل و -2

    
  .استنتج األدوار األخرى التي تلعبھا الغابة  -3
  

  : الجواب
  . یؤدي قطع أشجار الغابة إلى انخفاض عدد األنواع بداخل الغابة أي إلى تقلص التنوع البیولوجي -1
 في ةتكون مرتفعة خالل النھار مقارنة مع درجة حرارة الترب لحرجياالفرش ین أن درجة حرارة تبین مقارنة المنحنی -2

  . إذن تلعب الغابة دورا مھما في تنظیم درجة حرارة التربة ..الغابة ویحدث العكس خالل اللیل 
  : را مھمة في الوسط منھا اتلعب الغابة أدو -3

  . التربة  تتبث حمایة التربة من االنجراف بفضل شبكة  الجذور التي-
  2Oاء الوسط ب واغن 2COلیص نسبة  تق-



  .الشيء الذي یساھم في التربة وإغناءھا بمواد معدنیة ) الفرش الحرجي ( إغناء الوسط بالبقایا العضویة -
  .خالل بالتوازن الطبیعي إذن یؤدي إتالف الغابات بسبب االستغالل المفرط أو الرعي الجابر أو الحرائق إلى اإل

  : انقراض األنواع -3
 یعتبر اإلنسان السبب الرئیسي في انقراض أنواع كثیرة من الحیوانات وذلك بسبب القنص أو الصید العشوائیین مما یؤدي 

  . وانخفاض عدد المفترسین) ارتفاع عدد الفرائس(إلى اإلخالل بالتوازنات الطبیعیة 
  

II  كیف نحافظ على التوازنات الطبیعیة:  
  : استعمال تقنیات غیر ملوثة -1

  . إدخال أنواع حیوانیة جدیدة للوسط   - أ
لمحاربة الفئران التي سببت )  الطیور الصغیرة والزواحف ،ثدي صغیر الحم یتغذى على الفئران( أدخل النمس ..مثال 

   .خسائر ھامة في منطقة من مناطق غرس قصب السكر 
 یبین الرسم البیاني النتائج  . من ذلك تمت متابعة التغییرات التي طرأت على أعداد بعض الحیوانات في الوسطااء  ابتد

  .المحصل علیھا 

  
  :األسئلة

  كیف تفسر النتائج المحصلة . حلل الرسم البیاني -1
  .  قصب السكر  في إدخال النمس في ھذه الحمیلة البیئیة علما أن الحشرات تستھلك أیضاكأی رما  -2



  
  :الجواب

  .نالحظ انخفاض عدد أفراد الطیور والفئران وارتفاع عدد أفراد النمس والحشرات .التحلیل    -1 
كما أدى انخفاض عدد الطیور إلى .  أدى تكاثر النمس إلى انخفاض عدد الطیور والفئران ألنھ یتغذى علیھا  : التفسیر -

  .ترسھا ارتفاع عدد الحشرات التي تخلصت من مف
 لم یكن إدخال النمس إلى ھذه الحمیلة البیئیة مجدیا ألنھ أدى إلى تكاثر أفراد الحشرات التي ألحقت ھي أیضا أضرار -2

  .بالمحاصیل الزراعیة 
  .كائن حي آخر بالمكافحة البیولوجیة على یسمى إدخال كائن حي للوسط للقضاء 

  
  :ملحوظة 

 اسواء، الطرق المستعملة للقضاء على األنواع الضارة والمخلة بالتوازنات الطبیعیة  تعتبر المكافحة البیولوجیة من أنجح -
البیولوجیة لیس ھو القضاء الكلي على نوع ضار بل   إلى أن الھدف من المكافحةاإلشارةوتجدر كانت حیوانیة أو نباتیة ،

  .حتھ التقلیص من كثافتھ  لیصبح  قلیل األذى ویتم االستغناء عن المبیدات لمكاف
 وتتطلب ھذه العملیة دراسة معمقة للظروف التربویة والمناخیة للمنطقة وأیضا دراسة بیولوجیة للنوع الحیواني المراد -

  .إدخالھ وذلك للحصول على نتائج ایجابیة 
  
   استعمال مصادر الطاقة المتجددة-ب
البیئة للكثیر من المشاكل أكثرھا ) فحم الحجريال –الغاز الطبیعي  –البترول ( یعرض استعمال المصادر الحالیة للطاقة -

 :نھامالتلوث ، لذا كان من الضروري البحت عن مصدر طاقة متجددة لتعویض المصادر السابقة ولتفادي األضرار الناتجة 
  .طاقة المد والجزر  –الریاح  –الطاقة الشمسیة  –
  
  :  انجاز محمیات طبیعیة حیوانیة ونباتیة-2
 منھا ھو حمایة بعض األنواع دفقة طبیعیة یمنع فیھا الصید أو القنص وقطع بعض األشجار والھ المحمیة ھي منط-

  .والنباتیة من االنقراض الحیوانیة 
  
:وتشجیع التشجیر إنشاء مساحات خضراء -3




