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الَوحدُة
الثُة 3الثَّ

الغالُفُ الَجويُّ والَحيويُّ
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، وطبقاِتِه واأثَرُه    تتناوُل هذِه الَوحَدُة اأَهميََّة الغالِف الَجويِّ
في الحفاِظ على الحياِة على �سطِح الكرِة الأر�سّيِة والعواملَ 

الموؤّثرَة فيه.
كما تتناوُل الَوحدُة درا�سَة الغالِف الحيويِّ من حيُث: 
نُة له، وامتداُده، والأقاليُم الحيويُّة  اأهمّيُتُه وعنا�سرُه المكوِّ

. ِع الحيويِّ في الأُردنِّ عاّمًة، والتنوُّ
يُتوقَُّع من الطالِب بعَد النتهاِء من ِدرا�سِة هذِه الَوحدِة اأَْن:

يـ�ستـوعَب المـفـاهـيَم والـمـ�سـطـلـحـاِت والـحـقـائـق 
والتَّعميماِت الواردَة في الَوحدِة.

ناِته. َف الغالَف الجويَّ ومكوِّ يتعرَّ
. الجــويِّ الغــالِف  نــاِت  مكوِّ بيــَن  العالقــَة  َف  يتعــرَّ

َف الِغالَف الَحيويَّ وُمكوناتهِ.  يتعرَّ
. بيعيِّ ناِت النِّظاِم البيِئيِّ الطَّ ُيحلَِّل العالقَة بيَن مكوِّ

ــِل ب�سكٍل فرديٍّ  ي�ســتخدَم  مهاراِت التِّ�ســاِل والتَّوا�سُ
. وجماعيٍّ

ــوَر والخرائَط والنَّماذَج لتحليِل العالقاِت  ي�ستخدَم ال�سُّ
الَجغرافيَِّة وتف�سيِرها.

اٍت وقواعَد بياناٍت با�ســتخداِم التُّكنولوجيا،  ين�ســَئ َمَلفَّ
َن من اتِّخاِذ القراراِت العقالنيَِّة. ليتمكَّ

ي�ســتخدَم منهجيَّــَة البحِث العلميِّ في درا�ســِة ُم�ســكلٍة 
َجغرافيٍَّة ُمعيََّنٍة.
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ما اأَهمُّ العنا�رِش الالزمِة حلياِة الإن�ساِن؟
مْن اأَيَن ياأخُذ الإن�ساُن الأك�سجنَي الالزَم لعمليِة التنف�ص؟

ًة،  : ُهَو طبقٌة مَن الهواِء تحيُط بالُكرِة الأر�سيَِّة بما فيها من ياِب�َص وماٍء اإِحاطًة تامَّ       الِغالُف الجويُّ
مُّ الهواَء الذي َيحوي ُمختَلَف اأنواِع الغازاِت. ، لأنَُّه ي�سُ وُيعَرُف اأحياًنا بالِغالِف الغازيِّ اأو الهوائيِّ

كَل الآتي، ثمَّ اأجْب َعِن الأ�سئلِة الَّتي تليِه: ِل ال�سَّ ِف ذلَك، تاأمَّ    ولتعرُّ

. كُل )3-1(: الغالُف الجويُّ ال�سَّ

ْكلِ. ْف ما تراُه في ال�سَّ 1ـ �سِ
ْكِل من عنا�سَر طبيعيٍَّة ترتبُط بحياِة الإِن�ساِن؟ 2ـ ماذا ُيوَجُد في هذا ال�سَّ

؟ 3ـ ما الغازات التي يتكّوُن منها الغالُف الجويُّ

ُل رُس األوَّ يُّالدَّ الغالُف الَجوِّ
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كَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عّما يليِه من اأ�سِئلٍة. ِل ال�سَّ ، تاأمَّ رَف الغازاِت التي يتكّوُن منها الغالُف الَجويُّ وكي تتعَّ

كُل )3-2(:  ُمكّوناُت الغالِف الجويِّ الأَ�سا�سيَُّة. ال�سَّ

. ِب وجودها في الغالِف الجويِّ َب ِن�سَ 1- رتِِّب الغازاِت ترتيًبا تنازليًّا َح�سَ
ْث عْن فوائِد الِغالِف الَجِويِّ للحياِة على الكرِة الأر�سيَِّة. 2- تحدَّ

اأوًل: طبقاُت الغالِف الجويِّ
كَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة الَّتي تليِه: ِل ال�سَّ      تاأمَّ

. نُة للغالِف الجويِّ كُل )3-3(: الطبقاُت المكوِّ                                            ال�سَّ

. 1 - �َسمِّ َطبقاِت الغالِف الجويِّ
. بقَة التي ُيوَجُد فيها من بيِن طبقاِت الِغالِف الجويِّ ِد الطَّ لى طبقِة غاِز الأوزوِن، وحدِّ 2 - اأَ�سْر اإِ

1 ٪ غازاٌت اأُخرى

78 ٪ غاُز النيتروجيَن

21 ٪ اأُك�سجين

ال�ستراتو�سفير

الميزو�سفير

الثيرمو�سفير

درجُة الحرارِة �سل�سيو�ص

كم

كم

تروبو�سفير 
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ِل الجدوَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليِه: بقاِت، تاأمَّ ِف خ�سائ�ِص هذِه الطَّ ولتعرُّ

. الجدوُل )3-1(: طبقاُت الغالِف الجويِّ

الرقم

1

2

3

4

. - 90٪ مـن كتلِة الغالِف الجويِّ
- كلَّما ارَتَفْعَنا نق�سْت درجُة الحرارِة.

- ي�سُل ارتفاُعها اإلى 18 كم عـنَد خطِّ 
ال�ستواِء، واإلى 9 كم عـنَد القطبيِن.

- تـبـداأُ درجُة الحرارِة بالرتفاِع.
- تحوي 90٪ من غاز الوزون الموجوِد 

في الغالف الجوُي.
-  ت�سُل اإلى ارتفاعِ 50 كم.

- تناُق�ُص درجُة الحرارِة بالرتفاِع وهي 
. اأبرُد منطقٍة في الغالِف الجويِّ

- ت�سُل اإلى ارتفاِع 80 كم.

ا. - درجُة حراَرِتـها عاليٌة جدًّ
. ـَفـِق الُقطبيِّ - تـحـ�سـُل فـيـهـا ظاهرُة ال�سَّ
- تقُع اأَجزاوؤها العليا خارَج حدوِد الِغالِف

.     الجويِّ

- تـعيـ�ُص فــيـهـــا الكائناُت الحيَُّة.
حُب وتهطُل ُل فـيــها ال�سُّ - تـتـ�سـكَّ

    الأمطاُر.

ِة فوَق البنف�سجيَِّة   - تقي من الأ�سعَّ
ِة لالإن�ساِن ب�سبِب وجوِد      ال�سارَّ

    طبقِة الأوزون.

- تقي من النَّياِزِك.

اديو. - تعك�ُص موجاِت الراداِر والرَّ

ئي�َسُة بقُة الرَّ الطَّ

التروبو�سفير

ال�ستراتو�سفير

الميزو�سفير

الثِّيرمو�سفير

الأَهِميَُّةالخ�سائ�ُص

بقاِت الغالِف الجويِّ مبتِدئًا من �سطِح الأر�ِص. 1- رتِِّب طَّ
2- ما اأَهِميَُّة طبقِة التروبو�سفيِر لحياِة الإن�ساِن؟
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هْل تعلُم اأنَّ
ِب الإ�سعاِع الأر�سيِّ اإلى الف�ساِء الخارجيِّ  طبقَة التربو�سـفيِر هـَي الم�سوؤولُة عن منِع ت�سرُّ
ا تطيُقُه الكائناُت  اأثناَء اللَّيِل. وُيعزى اإلى هذِه الطبقِة عدِمِِ ارتفاِعِِ درجِة الحرارِة اأكثَر ِممَّ

الحيَُّة.
يختلُف �ُسْمُك طبقِة التروبو�سفيِر بيَن خِط ال�ستواِء والأقطاِب، وذلَك ب�سبِب الختالِف 

في درجاِت الحرارِة في هذِه المنطقتيِن.

ثانيًا: اأهميُة الغالِف الجويِّ في الحفاِظ على الحياِة على �سطِح الكرِة الأر�سيَِّة

بالنِّ�سبِة  الحياِة  �سروريًَّة ل�ستمراِر  الأر�سيَِّة وظائَف  بالكرِة  المحيُط  الجويُّ  الغالُف  ي  ُيوؤَدِّ
اإلى جميعِ الكائناِت الحيَِّة، حتى تلَك التي توجُد في اأعماِق البحاِر والمحيطاِت، اأهمُّ ما يقوُم به 

: الغالُف الجويُّ
ِة  ِة الكونيَِّة ال�سارَّ عَّ ُل ِدرًعا واقًيا يحمي الأَر�َص وما عليها من كائناٍت حيٍَّة ِمَن تاأثيِر الأَ�سِ ُي�سكِّ  -1

ْهِب والنَّياِزِك. ومن ال�سُّ
وِء على �سطِح الأر�ِص. ُم توزيَع الحرارِة وانت�ساَر ال�سَّ ًما حراريًّا و�سوِئيًّا، وُينظِّ ُل ُمنظِّ ُي�سكِّ  -2

ق�ِص المعروَفِة. ياِح والأمطاِر وغيِرها من ظواهِر الطَّ ِل الغيوِمِ والرِّ ُي�ساِعُد في ت�سكُّ  -3
زانًا َطبيعيًّا لالأك�سجيِن والكربوِن والنَّيتروجيِن وبخاِر الماِء ، وغيِرها من الغازاِت. ُيعدُّ خَّ  -4

ما اأهمّيُة المحافظِة على الغالِف الجويِّ مْن تاأثيِر الملّوثاِت ال�سناعيِة؟

ْر    فكِّ
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رِس أسئلُة الدَّ

، طبقُة التربو�سفيِر. ا ياأْتي: الغالُف الجويُّ ِح المق�سوَد بكلٍّ ِممَّ 1- و�سِّ
. ْح فوائَد الغالِف الجويِّ 2- و�سِّ

3- اذكر فاِئدًة واحدًة لكٍل ِمْن طبقاِت الجِو الآتيِة:
 اأ   - التروبو�سفير
 ب- الميزو�سفير
 جـ- الثيرمو�سفير

. نِة للغالِف الجويِّ 4- ما اأهُم الغازاِت الُمكوِّ
5- لماذا يختلُف ارتفاُع طبقِة التروبو�سفيِر ما بيَن خطِّ ال�ستواِء والُقْطبيِن؟
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�سطُح الأَر�ِص

�سار ٪8
النت

 الغيومِ ٪17
كا�ُص عن

لنع
ا

ن �سطحِ الأر�صِ ٪6
كا�ُص ع

لنع
ا

امت�سا�ص
 �سطح الأر�ص

٪46 

ِف الجويِّ
ِل الغال

 بفع
المت�سا�صُ

 ٪23

لماذا تختلُف درجاُت الحرارِة على �سطِح الأر�ِص من مكاٍن الى اآخر؟
م�ُص ودوُرها في ت�سخيِن �سطِح الأر�ِص والغالِف الجويِّ اأوًل: ال�سَّ

تُعدُّ ال�سم�ُص الم�سدَر الرئي�َص للحرارِة على �سطِح الكرِة الأر�سيَِّة والغالِف الجويِّ المحيِط بهـا، 
وهـَي ل تفقُد �سيًئا من طاقِتها حتى ت�سَل اإلى م�سافِة 150كم تقريًبا من �سطِح الأر�ِص ، وبعَد ذلَك 
ِة ال�سم�سيَِّة، وتفقُد ن�سَف طاقِتها تقريًبا قبَل اأن ت�سَل اإلى �سطِح  يبداأُ تاأثيُر الغالِف الجويِّ في الأ�سعَّ
.تاأّمِل ال�سكَل  ها لعملّياِت الإمت�سا�ِص والنعكا�ِص والنت�ساِر في الغالِف الجويِّ �سِ الأر�ِص، لتعرُّ

الآتي، واأجب عِن الأ�سئلِة التي تليِه:

كُل )3-4(: العمليات التي تتاأثر بها الأ�سعة ال�سم�سية. ال�سَّ
؟ 1- ما العملياُت التي تتعر�ُص لها اأ�سعُة ال�سم�ِص خالَل مرورها بالغالِف الجويِّ

ها �سطُح الأر�ِص؟ 2- ما الن�سبِة المئويِة التي يمت�سُّ

اني رُس الثََََّّ العوامُل المؤثِّرُة في درجِة الدَّ
حرارِة الغالِف الَجويِّ
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ِة ال�سم�سيَِّة ق�سيرِة الموجاِت بفعل الغيوِم  َي�ْسُخُن الغالُف الجويُّ نتيجَة امت�سا�سِه جزًءا من الأ�سعَّ
وبع�ِص الغازاِت، مثِل: الأك�سجيِن، والأوزوِن، وُبخاِر الماِء، وُي�ْسِهُم الإِ�سعاُع الأر�سيُّ بدرجٍة 
ًة طويلَة الموجاِت في جميع التِّجاهاِت،  ، ذلَك اأنَُّه يعك�ُص اأَ�سعَّ كبيرٍة في ت�سخيِن الغالِف الجويِّ
ا الآخُر فينعك�ُص نحو �سطِح الأر�ِص،  ، اأَمَّ حيُث يتَّجُة جزٌء منه اإلى الأعلى باتِّجاه الف�ساِء الخارجيِّ
ويعمُل على ت�سخيِن الغالِف الجويِّ ورفِع درجِة حرارتِه. يعمُل الغالُف الجويُّ على تنظيِم درجِة 

كَل الآتَي، ثّمَّ اأجْب عّما يليه من اأ�سِئلٍة: ِل ال�سَّ فيَئِة. تاأمَّ حرارِة الأر�ِص من خالِل ظاهرِة الدَّ

فيَئِة. كُل )3-5(: ظاهرُة الدَّ ال�سَّ
كِل. 1- �سْف ما تراُه في ال�سَّ

فيَئِة؟ ُر حدوَث ظاهرِة الدَّ 2- كيَف ُتف�سِّ

على  الحرارِة  درجاِت  ِف  تطرُّ عدِم  على  المحافظِة  في  ُت�سهُم  طبيعيٌَّة  فيئِة: ظاهرٌة  الدَّ ظاهرُة 
ها �سطُح الأر�ِص،  ِة ال�سم�سيَِّة ق�سيرِة الموجاِت التي يمّت�سُّ �سطِح الأر�ِص، وت�سمُح بمروِر الأ�سعَّ
ٌة طويلُة الموجاِت تمَنُعها الغازاُت من الخروِج  وعندما ي�سخُن �سطُح الأر�ِص تنبعُث منه اأ�سعَّ

. اإلى الف�ساِء الخارجيِّ
 

م�سيَُّة ُة ال�سَّ الأ�سعَّ

ُة ال�سم�سيَُّة الأ�سعَّ
ُة عن  المنعِك�سَ
�سطِح الأر�ِص.
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ثانياً: العوامُل الباطنيَُّة واأثُرها في حرارِة الغالِف الجويِّ
يَّاٍت هائلٍة من الموادِّ اإلى اأعلى طبقتي التربو�سفير  ي ثوراُن البراكيِن الكبيرِة اإلى خروِج كمِّ يوؤدِّ
، وتبقى هذِه الموادُّ  وال�ستراتو�سفير، مثِل: غاز ثاني اأك�سيِد الكبريِت والُغبار وغيِرها من الموادِّ
تغييِر درجِة  اإلى  ي  ُيوؤدِّ ا  ِممَّ م�سيَِّة،  ال�سَّ ِة  الأ�سعَّ �سنواٍت، وَتحُجُب جزًءا من  َة  الَجوِّ عدَّ تدوُر في 

حرارِة الأر�ِص.

ْح هذا  ؟ و�سِّ اأثٌر لما يحدُث في باطِن الأر�ِص من تبريِد وت�سخيِن الغالِف الجويِّ هْل هناَك 
ْم اأدلًَّة مقنعًة تدعُم بها اإجابَتَك. الأَثَر وقدِّ

. كُل )3-6(: ثوراٌن بركانيٌّ ال�سَّ

؟ ناِت الغالِف الَجويِّ - ما تاأثيُر البراكيِن في مكوِّ

ٍة مثِل:  �َص الأردنُّ ) لثوراناٍت ( بركانيٍَّة، وما زالْت ُتوجُد فيِه بقايا بركانيٌَّة في مناِطَق ِعدَّ  تعرَّ
. ، وكذلَك منطقِة عنيزه في جنوِب الأُردنِّ ِة �َسماَل �سرِق الأردنِّ منطقِة الَحرَّ



14

ثالثاً: دوُر العوامِل الب�سريَِّة والكائناِت الَحيَِّة الأُخرى في الغالِف الجويِّ
كَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة التَّي تليِه: ِل ال�سَّ       تاأمَّ

. كُل )3-7(: العوامُل الطبيعيَُّة والب�سريَُّة الموؤثِّرُة في الغالِف الجويِّ ال�سَّ

؟ 1- ما العوامُل الظاهرُة في ال�سكِل التي توؤّثُر �سلًبا في الغالِف الجويِّ
ريٍَّة وطبيعيٍَّة. ْم العوامَل المذكورَة في ال�ّسكِل ال�ّسابِق اإلى عوامَل َب�سَ 2- ق�سِّ

ي اإلى ارتفاِع درجة  �ُص دوُر العوامِل الب�سريَِّة في الأَن�سطِة التي يقوُم بها الإن�ساُن مّما يوؤدِّ         يتلخَّ
يادُة التدريجيَُّة  . هي الزِّ ى بالحتبا�ِص الحراريِّ حرارِة الهواِء المحيِط بالكرِة الأر�سيَِّة، وهَو ما ُي�سمَّ
في درجِة حرارِة اأدنى طبقاِت الغالِف الجويِّ المحيِط بالأر�ِص؛ نتيجًة لزيادِة انبعاِث بخاِر الماِء، 
في  ُت�ْسِهُم  طبيعيٌَّة  غازاٌت  والأوزوِن، وهي  النيتروِز  واأك�سيِد  والميثاِن،  الكربوِن،  اأك�سيِد  وثاني 

تدفئِة �سطِح الأر�ِص حتى ُيْمِكَن اْلَعي�ُص عليِه.

الغالُف الجويُّ

المحيطاُت

الغالُف
 الجويُّ

وباُن في الماء الذَّ

اإزالُة الغاباِت

النموُّ

حرُق الَوقوِد الأُحفورّي

التَّجويُة
الر�سوبيَّاُت

هْل تعلُم اأنَّ
، ُهَو غاُز ثاني اأْك�سيِد اْلَكْربوِن َحْيُث   اأَْكَثُر الغازاِت اإ�ْسهاًما في ظاِهَرِة الْحِتبا�ِص الَحراريِّ

ُي�ْسِهُم ِبما ِن�ْسَبُتُه ٪64.
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ناعِة وا�ستخداِم و�ساِئِل النَّْقِل الحديثِة، تزايَد العتماُد  ِر ال�سِّ ناعيَِّة وتطوُّ    ومنُذ بداياِت الثَّورِة ال�سِّ
ُتنِتُج  الم�ساِدُر  وهذه  اَقِة،  للطَّ كم�سدٍر   ) الطبيعيُّ الغاُز  النِّفُط،  )الفحُم،  الأُحفوريِّ  الَوقوِد  على 
ياٍت كبيرٍة تفوُق قدرَة الغالِف الجويِّ على الحفاِظ على درجِة حرارِة الأر�ِص. وقْد  غازاٍت بكمِّ
ياِت الإ�سافيَِّة من تلَك الغازاِت اإلى الحتفاظ بكميٍَّة اأكبَر من الحرارِة في  ى وجوُد تلَك الكمِّ اأدَّ

؛ وِلذا كاَن من الطبيعيِّ اأن تبداأَ درجُة حرارِة �سطِح الأر�ِص بالرتفاعِ. الغالِف الجويِّ
    

كَل الآتَي، ثَّم اأجْب عن ال�سوؤاِل الَّذي يليِه: ِل ال�سَّ      تاأمَّ

. كُل )3-8(: ارتفاُع ن�سبُة ثاني اأك�سيِد الكربون في الجوِّ         ال�سَّ

ْح  ، في ارتفاعِ في درجِة الحرارِة؟ و�سِّ - ما تاأثيُر زيادِة ن�سبِة غاِز ثاني اأك�سيِد الكربوِن في الجوِّ
اإجابَتَك.
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. فيئِة، الحتبا�ُص الحراريُّ ا َياأتي:  ظاهرُة الدَّ ِح المق�سوَد بكلٍّ ِممَّ 1 - و�سِّ
يَِّة؟ ِة ال�سم�سِ ه كلٌّ من �سطِح الأر�ِص والغالِف الجويِّ من الأ�سعَّ ُه ويعك�سُ 2 - ما ن�سبُة ما يمت�سُّ

؟ ما الدليُل على ذلَك؟ �َص الأردنُّ لثوراٍن ُبركانيٍّ 3 - هْل �سبَق اأَْن تعرَّ
. ِل ظاهرِة الحتبا�ِص الحراريِّ كُّ ِح دوَر الأن�سطِة الب�سريَِّة في َت�سَ 4 - و�سِّ

5 - كيف توؤّثُر ثوراناُت البراكيِن الكبرى في درجِة حرارِة الأر�ِص؟
. بيعيِة والب�سريَِّة التي ُتوؤثُِّر في الغالِف الجويِّ 6 - اذكْر اأهمَّ العوامِل الطَّ

رِس أسئلُة الدَّ
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     ما الكائناُت الحيَُّة التي تعي�ُص في بيئِتَك؟
اأوًل: الغالُف الَحيويُّ

ُل الغالُف الحيويُّ َموِطَن جميِع الكائناِت الحيَِّة وغيِر الحيَِّة التَّي عرَفها الإن�ساُن، ويمتدُّ      ُي�سكِّ
اإلى الكائناِت الحيَِّة  . بالإ�سافِة  ْخِريِّ والمائيِّ والجويِّ الثَّالثِة: ال�سَّ وَيتداَخُل مَع جميِع الأغلفِة 

دِة. الَّتي ل ُترى بالعيِن المجرَّ
      ويُعدُّ الغالُف الحيويُّ اأحَد اأهمِّ الموارِد الطبيعيَِّة الأ�سا�سيَِّة لتوفيِر البيَئِة الَّالِزَمِة لحياِة الكائناِت 
ُل الحجَر الأَ�سا�َص في التَّواُزِن البيئيِّ  الَحيَِّة، حيُث اإِنَّ حماَيَتُه و�سياَنَتُه للحفاِظ على ديموَمِتِه ت�سكِّ

كَل الآتَي. ِل ال�سَّ واأَثُرُه في الأَمِن الغذائيِّ والتَّنميِة القت�ساديَِّة والجتماعيَِّة. تاأمَّ

ْكِل؟ 1- �سمِّ الكائناِت الحيََّة التي تظهُر في ال�سَّ
كِل؟ 2- �سمِّ الكائناِت غيَر الحيَِّة التَّي تظهُر في ال�سَّ

3-ماذا ُت�سمى هذه البيئة التي تظهُر فيها الحياُة؟

رُس الثالُث ناُتُهالدَّ الغالُف الحيويُّ ومكوِّ

الغالُف الجويُّ

الغالُف المائيُّ

خريُّ الغالُف ال�سَّ

الغالُف الحيوىُّ

. كُل )3-9(: الغالُف الحيويُّ ال�سَّ
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ثانيًا: اأهميَُّة الغالِف الَحيويِّ
الحيَُّة  الكائناُت  فيه  تعي�ُص  الذي  الو�سُط  ِلأنَُّه  الإن�ساِن؛  في غذاء  مهمٌّ  دوٌر  الَحيويِّ  ِلْلِغالِف 
التَّغيراُت الأَ�سا�سيَُّة: الكيمياِئيَُّة والفيزيائيَُّة التي َتطراأُ  ُل المكاَن الذي تجري فيه  وتتكاَثُر، وُي�سكِّ

على الموادِّ غيِر الَحيَِّة في الكرِة الأَر�سيَِّة والَّتي لها الأَهميَُّة الُكبرى في ا�ستمراريَِّة الحياِة.
بيَن  والأوك�سجين  الكربوِن  اأُك�سيِد  ثاني  من  كبيرٍة  يَّاٍت  كمِّ تبادُل  الغالِف  هذا  في  يجري 
وُتعطيِه  الجويِّ  الغالِف  الكربوِن من  اأُك�سيِد  ثانَي  النَّباتاُت  َتاأْخُذ  الحيويِّ حيُث  الغالِف  اأجزاِء 

نِع الغذاِء. ا ي�ساِعُد في عمليَِّة �سُ الأك�سجيَن، ممَّ

ثالثًا: عنا�سُر الغالِف الحيويِّ
ْكَل  ِل ال�سَّ ناٍت غيِر حيٍَّة، ول�ستي�ساِحها تاأمَّ يٍة ومكوِّ ناٍت حَّ ُن الغالُف الحيويُّ من مكوِّ      يتكوَّ

الآتَي:

ُر الِغالِف الَحيَويِّ َعنا�سِ

الغالُف ال�سخريُّ

الغالُف المائيُّ

الغالُف الجويُّ

ت�سمُل جميَع الكائناِت الحيَِّة الموجودِة 
�سمَن النِّظاِم البيئيِّ من اإن�ساٍن و حيواٍن 

ونباٍت وكائناٍت حيٍَّة دقيقٍة

ناُت غيُر الَحيَِّةالمكوناُت الحيَُّة المكوِّ

. كُل )3-10(: عنا�سُر الغالِف الحيويِّ ال�سَّ
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رابًعا: امتداُد الغالِف الحيويِّ
ًدا على �ســطِح الكرِة الأر�ســيَِّة، ُيدعى )الغالَف  ُل الكائنــاُت الحيَُّة ِغطاًء حّيــًا ُمتجدِّ ُت�ســكِّ
(، والذي يبداأُ من �ســطِح التُّربِة وما يليها لأ�ســفَل حتى نهايِة امتداِد جــذوِر النَّباتاِت،  الحيــويَّ
يداِن اإلى عمِق )8( اأمتاٍر،  حيُث َتعي�ُص الح�ســراُت وجذوُر النَّباتاِت والّديداُن. وت�سُل بع�ُص الدِّ
حراويَِّة ت�سُل اإلى ُعمِق )10( اأمتاٍر. وتبداأُ الكائناُت الحيَُّة  في حيِن اأنَّ جذوَر بع�ِص النَّباتاِت ال�سَّ
ا في الغالِف الجويِّ فترتفُع حدوُد  بالتناُق�ِص التَّدريجيِّ بعَد ارتفاِع )6( كم فوق �سطِح البحِر. اأمَّ
مجاِل الغالِف الحيويِّ حتى )20( كم، في حين ت�ســُل في الغالِف المائيِّ اإلى عمِق )11( كم 

كما هو الحاُل في )هوة ماريان( في المحيط الهاديِء، لذا ُتعدُّ الأر�ص اإقليًما طبيعًيا هائاًل.

. لماذا تبُذُل الحكوماُت جهوًدا كبيرًة في المحافظِة على الغالِف الحيويِّ

. كُل )3-11(: امتداُد الغالِف الحيويِّ ال�سَّ

ْر    فكِّ
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خام�ًسا: الأقاليُم الحيويَُّة
هَي مناطُق من الأر�ِص تت�سابُه في الُمناِخ والتَّ�ساري�ِص ونوِع التُّربِة والحياِة النَّباتيَِّة والحيوانيَِّة، 
ًة  رئي�سَ بيئيًَّة  اأنظمًة  بو�سِفها  المناطِق،  هذِه  في  مت�سابهٍة  ِر مجتمعاٍت حيويٍَّة  تطوُّ اإلى  ي  ُيوؤدِّ ما  مَّ
ا في توزيِع وتباُيِن  الُمناِخ والتُّربِة والتَّ�ساري�ِص دوًرا مهمًّ لعنا�سِر  اإِنَّ  اأقاليَم حيويًَّة. حيث  ُت�سّمى 

الأقاليِم الحيويَِّة من مكاٍن اإلى اآخَر.

كَل الآتَي، ثمَّ اأَجْب عن الأ�سئلِة الَّتي تليِه: ِل ال�سَّ  تاأمَّ

ِة في العالِم؟ 1- ما عدُد الأقاليِم الحيويَِّة الرئي�سَ
2- ما اأكثُر الأقاليِم الحيويَِّة انت�ساًرا في العالم؟

؟ 3- اإلى اأيِّ الأقاليِم الحيويَِّة تنتمي ُمعظُم اأرا�سي الوطِن العربيِّ
؟ 4- ما ا�سُم الإقليِم الحيويِّ الأَكثُر انت�ساًرا في الأُردنِّ

ُع الأقاليمِ الحيويَّة على �سطِح الأر�ِص. كُل )3-12(: توزُّ ال�سَّ
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ُع الَحيويُّ في الأردنِّ �ساد�ًسا: التنوُّ
هذه  َتاأَقُلِم  ومدى  الحيَِّة،  الكائناِت  لأنواِع  بيعيُّ  الطَّ الإجماليُّ  ُع  التنوُّ يمثُِّل   : الحيويُّ ُع  التنوُّ

روِف البيِئيَِّة الُمحيطِة بها.  الكائناِت مَع الظُّ
ِد الُمناخاِت والتراكيِب  ،  وَتَعدُّ ًعا حيويًّا كبيًرا نظًرا لطبيعِة التَّباُيِن الَجغرافيِّ والبيئيِّ  ي�سهُد الأردنُّ َتنوُّ
الُجيولوجيَِّة، والرتفاِع والنخفا�ِص عن م�ستوى �سطِح البحِر، ِمّما جعَلُه موِئاًل لأنواٍع عديدٍة 

من الكائناِت الحيَِّة.

اد�ِص ع�سَر من ت�سريَن الأَّوَل من كلِّ  وليَُّة لالأغذيِة )FAO( في اليوِم ال�سَّ َمُة الدَّ تحتفُل المنظَّ
ُع الحيويُّ من اأجِل تحقيِق  عاٍم باليوِم العالميِّ للغذاِء، وكان عنواُن الحتفاِل الأَخيِر هو » التنوُّ
يًَّة ُتثاُر على �سبيِل الَتَرِف، واإنَّما  َع الحيويَّ لي�َص ق�سِ « وهو ما ُيلفُت النَّظَر اإلى اأنَّ التنوُّ الأمِن الغذاِئيِّ

ِل متطلَّباِت حياِته المتمثِِّل في غذائه. َتَم�صُّ الإِن�ساَن في اأوَّ

هْل تعلُم اأنَّ

         اأكثَر من )2500( نوٍع من النَّباتاِت البريَِّة من اأ�سِل )500( األِف نوٍع في العالِم ُتوجُد في 
. الأُردنِّ

        184 نوًعا من الأحياِء البريَِّة الحيوانيَِّة بالإ�سافِة لأكثَر من )1000( نوٍع من الأ�سماك تمَّ  
ت�سجيُلها في مياِه خليج العقبة.

      ن�شاط

اإِخباريًَّة،  ن�سرًة  واكتْب   ، الأردنِّ في  النَّباتيَِّة  الحياِة  ِع  تنوُّ عن  دقيقًة  معلوماٍت  اجمْع 
مها في الإِذاعِة المدر�سيَِّة. وقدِّ
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. بيعيُّ في الأردنِّ كُل )3-13(: النَّباُت الطَّ ال�سَّ

تاأّمِل ال�سكَل )3-13(، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليِه:

1-  ماذا ُيَمثُِّل ال�سكُل؟
2- ما اأنواع الّنباُت الطبيعيِّ المنت�سرِة في الأردِن؟

. ما النباتاُت الأكثُر انت�ساًرا في الأردنِّ  -3
. حّدْد اأق�صى امتداٍد لغاباِت البلوِط في الأردنِّ  -4

في اأيِّ الجهاِت تنت�سُر النباتاُت الطلحيُة.  -5
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ِح المق�سوَد بكلٍّ ّمما ياأتي: 1- و�سِّ
اأ   - الغالُف الحيوّيُ.
ب- الأقاليُم الحيويَُّة.
. ُع الحيويُّ جـ- التنوُّ

ِع الأَقاليِم الحيويَِّة على �سطِح الأَر�ِص. 2- اذكِر العوامَل التي ُتوؤثُِّر في َتوزُّ
ر العباراِت الآتيَة: 3- ف�سِّ

اأ   - ُتَعدُّ الأر�ُص اإقليًما طبيعيًّا هاِئاًل.
ٍع حيويٍّ كبيٍر. ب- َيتميَُّز الأردنُّ بتنوُّ

رِس أسئلُة الدَّ
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، الأَقاليُم الحيويَُّة. ِح كالًّ مّما ياأتي: طبقُة ال�ستراتو�سفير، الَوقوُد الأُحفوريُّ 1- و�سِّ
م�سيَُّة ال�ساقطُة على �سطِح الأر�ِص. ُة ال�سَّ �ُص لها الأ�سعَّ ِح بالر�سم العمليَّاِت التَّي تتعرَّ 2- و�سِّ

؟ 3- ما العوامُل التي اأّدْت األى التنّوِع الحيويِّ في الأردنِّ
ْر ما ياأتي: 4- ف�سِّ

 اأ   - يلعُب الغالُف الجويُّ دوًرا مهّمًا في حياِة كلٍّ مَن: الإن�ساِن والحيواِن والنَّبات0
ب - لالأَن�سطِة الب�سريَِّة دوٌر كبيٌر في ارتفاِع درجِة حرارِة الأَر�ِص.

جـ - تبداأُ الكائناُت الحيَُّة بالتَّناُق�ِص التَّدريجيِّ بعَد ارتفاِعِِ 6كم فوَق �سطِحِ البحِر.
ا ياأتي: ُح العالقَة بيَن كلٍّ ِممَّ ْن تعميماٍت تو�سِّ 5- كوِّ

درجُة الحرارِة والرتفاُع عن �سطِحِ الأر�ِص.  اأ  - 

طبقُة الأوزوُن وتنظيُم درجِة حرارِة الأر�ِص. ب- 
ذاِء. ُع الحيويُّ وتواُفُر الِغِ التنوُّ جـ- 

أسئلُة الَوْحَدِة
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اتيُّ  التَّقويُم الذَّ

، �ستكوُن قادًرا على ممار�سِة المهاراِت الآتيِة، َوفَق  بعد درا�سِة َوحدِة الغالِف الجويِّ والَحيويِّ
ُب اأداَءَك لكلِّ مهارٍة  المعاييِر الُمدرجِة في الَجدولِ اأدناُه، ُقْم بو�سِع اإ�سارٍة في المربَِّعِ الذي ينا�سِ

منها.

�سعيٌفمقبوٌل جيٌِّدممتاٌزعنا�رصُالأداِءالرقم

اأرتُِّب طبقاِت الِغالِف الجويِّ مبتدًئا من �سطِح الأر�ِص.1

2. ناِت الغالِف الجويِّ اأَفهُم طبيعَة العالقِة بيَن مكوِّ

3. نُِّف عنا�سَر الغالِف الحيويِّ اأُ�سَ

4. ُد امتداَد الغالِف الحيويِّ اأُحدِّ
5. ناعيِّ في الأُردنِّ ِز ال�سِّ ُد مناطَق التََّركُّ اأُحدِّ

وَر الذي يقوُم به غاُز الأُوزوِن للحياِة الب�سريَِّة.6 اأبيُِّن الدَّ
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ٌة ُمعاِصرٌة مشكالٌت بيِئيَّ

الَوحدُة
ابعُة  4الرَّ



العالميَِّة  الم�ستوياِت  َرِة، على  المعا�سِ البيئيَِّة  الم�سكالِت  بع�ِص  درا�سَة  الَوحَدُة  تتناوُل هذِه 
، ذلك اأّن ما يحدُث في اأيِّ  والقليميَِّة والمحليَِّة، وهي درا�سٌة مهّمٌة جًدا لإحداِث الوعي البيئيِّ
مكاٍن، �سيوؤثُِّر على العالِم اأجمَع، لأنَّ النظاَم البيئيَّ الذي نعي�ُص عليه قائٌم على العالقاِت التبادلّيِة 
ِرِه. كما تتناوُل هذِه الَوحدُة درا�سَة م�سكالِت الِغالِف الحيويِّ وطرِق المحافظِة  ما بيَن عنا�سِ
وم�سكلِة  المائيِّ  الغالِف  وم�سكالِت  الجويِّ  الِغالِف  م�سكالِت  عن  الحديُث  جاَء  ثمَّ  عليِه، 
رِق  الطُّ . وبع�ُص  العربيِّ الوطِن  الغذاِء والّطاقِة في  المّيِت، وكذلك م�سكلُة  البحِر  مياِه  انح�ساِر 
المتَّبعِة في حلِّها والوقايِة منها، مع التركيز على البعد الجغرافيِّ لهذِه الم�سكالِت الذي ي�ستنُد 

على الّتوزيِع الجغرافيِّ والأ�سباِب والعالقاِت القائمِة بيَن مختلِف هذِه الم�سكالِت. 
يُتَوقَُّع من الطالِب بعد النتهاِء من درا�سِة هذِه الَوحدِة, اأْن: 

ي�ستوعَب المفاهيَم والم�سطلحاِت والحقائَق والتَّعميماِت الواردَة في الَوحدِة.
ويقترَح   ، والمحليِّ والإقليميِّ  العالميِّ  الم�ستوى  على  المعا�سرَة  البيئيََّة  الُم�سكالِت  ُيحلَِّل 

حلوًل لها.
بجمِعِ  َبدًءا  ب�سريٍَّة(  اأو  )طبيعيٍَّة  ُمعيََّنٍة  بيِئيٍَّة  م�سكلٍة  لدرا�سِة  العلميِّ  البحِث  منهجيََّة  َف  ُيوظِّ

ٍة اجرائيٍَّة للحلوِل الُمنا�سبِة لها. المعلوماِت وَتْنظيِمها وتحليِلها، ويقترَح ُخطَّ
والتَّوزيعاِت  العالقاِت  والنماذَج في درا�سِة  البيانيََّة  وَر، والخرائَط، والأَ�سكاَل  ال�سُّ ي�ستخدَم 

الَجغرافيَِّة وتف�سيِرها.
وتحليِلها  الَجغرافيَِّة  المعلوماِت  على  للح�سوِل  والتكنولوجيا  الإتِّ�ساِل  و�سائَل  ي�ستخدَم 

ها. وعر�سِ
اقِة في الوطِن العربيِّ ، ويقترَح حلوًل منا�سبًة لها. َف م�سكلَة الغذاِء والطَّ يتعرَّ

ِث المياِه في الأُردنِّ با�ستخداِم و�ساِئِل التُّكنولوجيا. َد مواقَع تلوُّ يحدِّ
ِث الهواِء واأَ�سكاِلِه، ويقترَح حلوًل لها. َف م�ساِدَر َتَلوُّ يتعرَّ

رَف م�سكلَة انح�ساِر مياِه البحِر الميِِّت، ويقترَح حلوًل لها.  يتعَّ
َل م�سوؤوليََّة قراراِتِه الفرديَِّة والجماعيَِّة.  َيتحمَّ

طريِق  َعْن  يًّا،  وعالِمِ واإِقليميًّا  َمحِليًّا  البيَئِة  على  الحفاِظ  في  المبذولَة  الب�سريََّة  الجهوَد  َر  يقدِّ
ِة بالبيئِة. وليَِّة الخا�سَّ ماِت واللتزاِم بالتفاقيَّاِت الدَّ الموؤْتمراِت والمنظَّ
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      ما التغييراُت التي اأحدَثها الإن�ساُن على البيئِة؟

ي في النِّهايِة اإِلى احتفاظ البيَئِة  ٌة، ُتوؤَدِّ ناِت الغالِف الحيويِّ عمليٌَّة م�ستِمرَّ       اإِنَّ التَّفاُعَل بين مكوِّ
ها في تقديٍر ربَّانيٍّ دقيٍق، َيحفُظ للغالِف  �ُص خ�ساِئَرها وم�ساِكَلها بنف�سِ بيعَة ُتعوِّ بتواُزِنها، ِلأَنَّ الطَّ
مْت في ُظهوِر العديِد من ُم�سكالِت  َة َمجموعٍة من العوامِل �ساَهَ الَحَيويِّ ا�ستمراريتَُّه، اإلَّ اأنَّ َثمَّ

كَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة الَّتي تليه: ِل ال�سَّ . تاأمَّ الِغالِف الَحيويِّ

كُل )4-1(: منظٌر طبيعٌي. ال�سَّ
1- ما الخ�سائ�ُص التي تميُز هذِه البيئة؟

�َص لها هذه البيئُة؟ 2- ما الأَخطاُر التي ُيمكُن اأْن َتَتعرَّ
؟ ِع الحيويِّ 3- ما اقتراحاُتَك للمحافظِة على هذا التنوُّ

ُل رُس اأَلوَّ مشكالُت الغالِف الحيويِّالدَّ
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اأوًل: العوامُل الموؤثّرُة في الغالِف الحيويِّ
الوطنيِّ  الم�ستوَيْيِن  على  ملحوًظا  اهتماًما  ُل  ُت�سكِّ الحيويِّ  الغالِف  م�سكالُت  اأ�سبحْت 

، ومن اأهمِّ العوامِل الم�سوؤولِة عن تدميِر الغالِف الحيويِّ ما ياأتي: والدوليِّ
1- العوامُل الطبيعيَُّة

لزِل والفي�ساناِت والأَعا�سيِر والجفاِف وغيرها.       والتي تحُدُث في البيئِة، كالبراكيِن والزَّ
2- العوامُل الب�سريَُّة

      وهي الأكثر تاأثيًرا على الغالف الحيويِّ ومن اأهمِّ الأن�سطِة الب�سريِة الموؤثرِة في الغالِف الحيويِّ 
ما ياأتي:

. ناعيِّ ِم ال�سِّ ُث البيئيُّ للهواِء والماِء والتُّربِة النَّاتُج عن التَّقدُّ اأ   - التلوُّ
راعيَِّة، ومـناطِق الغاباِت والمراعي ُع الـع�سواِئيُّ للـمدِن على ِح�سـاِب الأرا�سي الزِّ ب- التـو�سُّ

        الطبيعيَِّة.
ديدِة، �ُص ترَبَتها للتَّعرَيِة ال�سَّ جـ- الرعُي الجائُر الذي ي�ستنزُف اأَع�ساَب المراعي ب�سرعٍة، ويعرِّ

ِر.          ُثمَّ للتَّ�سحُّ
لُت الأمطاِر يََّة قليلِة الأمطاِر التي ل ت�سمُح معدَّ راعِة، في المناطَق الهام�سِ ُع في الزِّ د  - التو�سُّ

راعِة.         ال�سنويَِّة القليلِة فيها بالزِّ

ثانيًا: م�سكالُت الغالِف الحيويِّ

1-  الزحُف العمرانيُّ على ح�ساِب الأرا�سي الزراعيَِّة

ــُد بــِه تّحويُل م�ســاحاٍت كــبــيـرٍة من مناطِق الغاباِت والأَرا�ســي الزراعيَّــِة اإِلى مراكَز  وُيق�سَ
عمرانيٍَّة اأو �ســناعيٍَّة  في مناطَق عديدٍة من العالم ومن الأمثلِة على ذلَك، انخفا�ُص الم�ســاحِة 

ِط اإِلى ٪15 . الُكليَِّة للغاباِت في البرازيِل اإلى 50٪، وفي اأقطاِر البحِر المتو�سِّ
ٍر وا�سعٍة؛ اإذ اإنَّ 82٪ من �ُسكاِنِه ي�سُكنوَن المناطَق الَح�سريََّة،  اأما الأُردنُّ في�سَهُد عمليََّة تح�سُّ
ِع على ح�ساب  ي اإلى ا�ستنزاِف العديِد من المواِرِد الطبيعيَِّة، والتو�سُّ ريُّ �سُيوؤَدِّ وهذا النموُّ الَح�سَ

الأرا�سي الزراعيَِّة الَخ�سَبِة.
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كَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة التي تليه: ِل ال�سَّ تاأمَّ

راعيَِّة. كُل )4-2(: الزحُف الُعمرانيُّ على الأرا�سي الزِّ ال�سَّ

ورِة. 1- �سـْف ما تـراُه فـي ال�سُّ
قعِة الخ�سراِء؟ حِف الُعمرانيِّ على تقلُّ�ص الرُّ 2- ما اأَثُر الزَّ

اإذا حلَّْت المدُن مكاَن الغاباِت  البريَِّة  النباتيَِّة والحيوانيَِّة  اأَْن يحدَث للحياِة  ُع  3-  ماذا تتوقَّ
والمراعي؟

راعيَِّة. ْحِف العمرانيِّ على الأرا�سي الزِّ 4- اقترْح َحالًّ  للحدِّ من ظاهرِة الزَّ

ِل النَّباتيِّ 2- ظاهرُة التبدُّ
ما يت�سبَُّب  روِف الُمناخيَِّة الى اختفاِء بع�ِص النَّباتاِت وُظهوِر نباتاٍت اأُخرى، مَّ ي تغيُُّر الظُّ ُيوؤَدِّ
اإلى  ُل م�ساحاٍت كبيرٍة من الغاباِت  البيئّي، وهذا يعني تحوُّ التَّواُزِن  في حدوِث اختالٍل في 
ُم�سَت�ساغٍة،  نباتاٍت غيِر  اإِلى  الح�سائ�ِص والمراعي  ُل م�ساحاٍت وا�سعٍة من  اأو تحوُّ ح�سائ�َص، 

. ِل النَّباتيِّ ومن ثمَّ اإلى �سحاِري، وهو ما ُيعَرُف بالتبدُّ
3- النقرا�ُص

بيعيَِّة  ا للكثيِر من الأ�سناِف الَحَيوانيَِّة، نتيجَة تدميِر المواطِن الطَّ  �سهدْت العقوُد الأخيرُة تناق�سً
واحِف،  اإِلى اختفاِئها تماًما، مثِل: العديِد مَن الزَّ ى  ا اأدَّ يِد ِممَّ لها، اأو نتيجًة للإِفراِط في ال�صَّ

، والأَيِل الأ�سمِر في الأردن، ووحيِد الَقْرِن في اإفريقيا. والمها العربيِّ
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ِع في اإِن�ساِء المحِميَّاِت الطبيعيَِّة فيها. لماذا َلَجاأَْت معظُم دوِل العالِم ومنها الأردنُّ اإِلى التو�سُّ
يِد الأَ�سماِك 4- تدميُر مناِطِق �سَ

بيعيَِّة،  �ُص مناطُق �سيِد الأ�سماِك في العالِم لتدهوٍر ُمتزايٍد؛ نتيجَة مجموعٍة من العوامِل الطَّ تتعرَّ
 ، رِف ال�سحيِّ كالحتبا�ِص الحراريِّ والعوا�ســِف والّت�سونامي، والعوامِل الب�ســريَِّة مثِل: ال�سَّ

يِد الجاِئِر. ِب النِّفِط والموادِّ الكيميائّيِة، وال�سَّ رُّ َت�سَ
كَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عّما يليِه مْن اأ�سئلٍة: ِل ال�سَّ تاأمَّ

ُب النفِط مْن ناقالت النفط.  كُل )4-3(: ت�سرُّ ال�سَّ
كِل. 1- �سْف ما تراُه في ال�سَّ

ِب النفِط من ناقالت ومخلَّفاِت البواِخِر في الحياِة البحرية؟ 2- ما اأثُر ت�سرُّ

ِميَِّة والإفراُط في ا�شتخدام الُهرُموناِت الم�شنَّعِة : 5-  زيادُة ال�شُّ
ْعبِة التََّحلُِّل في البيئِة، وتبقى  َنٌة من موادَّ كيمياِئيٍَّة �سَ ِميَُّة هذه الهرموناِت في اأَنها مكوَّ         َتكُمُن �سُّ
مِن، ويمتدُّ اأثُر هذه المبيداِت اإِلى الهواِء والماِء والتُّربِة؛ نتيجَة بقاِء  يَُّتها مّدًة طويلًة من الزَّ �ُسمِّ

راعيَِّة، مثِل مبيِد )د0د0ت( المحظوِر دوليًّا. ُجزٍء منها في الُمنتجاِت الزِّ

ثالثًا: التنميُة الم�ستداَمُة للغالِف الحيويِّ
لقد ا�ْسُتْهِلَكْت كمّياٌت كبيرٌة مَن الفحِم والبتروِل والغاِز في النِّ�سِف الّثاني مَن القرِن الع�سريَن 
لم ي�ستهلْكها �سّكاُن الكرِة الأر�سيَِّة منُذ فجِر التاريِخ وحتى اأوائِل هذا القرِن، مّما اأّدى اإلى ظهوِر 

ْر    فكِّ
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الِغالِف  ا�ستدامِة  التَّركيُز على  لذا يجُب  ؛   الحيويَّ الغالَف  رْت  التَّي دمَّ الم�سكالِت  العديِد من 
بطريقٍة  ا�ستغالَلُه  تكُفُل  التي  والإجراءاِت  والأ�ساليِب  الو�سائِل  من  مجموَعٍة  با�ستخداِم  الحيويِّ 

محَكَمٍة؛ ل�سماِن ا�ستمراريَِّة النتفاِع منُه الى اأق�سى مًدى ممكٍن، ومنها ما ياأتي:

غِط الِعمرانيِّ على الأَرا�سي الزراعيَِّة. 1- التخطيُط الم�ستداُم ل�ستخداِم الأَر�ِص، وذلَك للحدِّ مَن ال�سَّ
ِة بحمايِة البيَئِة. 2- تفعيُل الأَنظمِة والقوانيِن الخا�سَّ

. 3- زيادُة الوعِي لدى المواطنيَن، بو�سفِه واجًبا اإن�سانيًّا َتقُع م�سوؤوليَُّتُه على كاهِل الجميِعِِ
4- اإعاَدُة تاأهيِل المناطِق المتدهِوَرِة بيئيًّا.

. ِث لتح�سيِن النِّظاِم البيئِيِّ للغالِف الحيويِّ 5- �سبُط التلوُّ
6- الهتماُم باإدارِة المراعي، عْن طريِق اتِّباع الو�ساِئِل الآتيِة:

َعِويَِّة لإيجاِد َتوازٍن بيَن اأَعداِد الحيواناِت ورِة الرَّ عِي الجاِئِر واتِّباُع نظاِم الدَّ اأ  -  �سبُط الرَّ
بيعيَِّة.          وُقدرِة المراعي الطَّ

ب-  زراعُة الح�سائ�ِص العلفيَِّة الُمنا�سبِة لغذاِء الحيواناِت.
جـ-  اإن�ساُء المزيِد من المحميَّاِت الطبيعيَِّة.

 . وليَِّة بخ�سو�ِص الغالِف الحيويِّ د  - اللتزاُم بالتِّفاقيَّاِت الدَّ

َعِب الُمرجاِنيَِّة في  ِة لالنقرا�ِص تتزايُد با�ستمراٍر، وُثُلَث ال�سُّ �سَ    ِن�ْسَبَة الكائناِت الَحيَِّة الُمعرَّ
العالِم قد َتمَّ َتدميُرها.

ًة ل تقلُّ عن  َم كلَّ َمْن يقطُع �سجرًة ُحرجيًَّة بغرامٍة ماليٍَّة كبيرٍة، و�سجٍن ُمدَّ القانوَن الأردنيَّ َجرَّ
ثالثِة اأ�سهٍر.

اإقامَة اأَيِّ َم�سروٍع ا�ستثماِريٍّ في الأُردنِّ يتطلَُّب اإعداَد درا�سٍة علميٍَّة حوَل مدى الأََثِر البيئِّي 
لهذا الم�سروِعِ بو�سِفِه �َسرًطا اأ�سا�سيًّا ِلَتنفيِذِه، وهذا مطلٌب اأ�سا�سيٌّ في التَّْنميِة الُم�ستدامِة.

، نظًرا اإلى اأَنَّها الم�ستهِلُك الأكبُر  ِع الحيويِّ ُل العامَل الأكثر في تدهوِر التنوُّ كِّ الزراعَة ُت�سَ
للموادِّ الموؤثِّرِة في البيئِة، كالّطاَقِة، والأ�سمدِة، والموادِّ الكيميائيَِّة الزراعيَِّة.

هْل تعلُم اأنَّ
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ِح المق�سوَد بكلٍّ مما ياأتي: 1 - و�سِّ
عُي الجائُر.  اأ   -  الرَّ
. ُل النَّباتيُّ ب- التبدُّ

جـ- التَّنميُة الُم�ستداَمُة. 
د  -  الإنقرا�ُص.

ِر العباراِت الآتيَة: 2- ف�سِّ
. اَقِة الَبديَلِة اأثٌر في ِحماَيِة الِغالِف الَحيويِّ اأ   - ل�سِتخداِم َم�ساِدِر الطَّ

ِريَِّة ِمْن اأخَطِر الَم�سكالت نََّعِة والمبيداِت الَح�سَ ِميَُّة الناِتَجُة َعِن الُهرموَناِت الُم�سَ ب- ُتعدُّ ال�سُّ
        على �سحِة الإن�ساِن.

. ُر في الِغالِف الحيويِّ جـ- ُيوؤثُِّر الّتح�سُّ
. 3- ما اأَْبَرُز الم�سكالِت التي ُيعاني منها الغالُف الَحيويِّ

ْكَل الآتَي: 4- اأْكِمِل ال�سَّ

رِس أسئلُة الدَّ

اأَ�سباُب تدهوِر الغالِف الَحيويِّ

ب�سريٌَّةطبيعيٌَّة
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؟ ثَّرْت �سلًبا في الغالِف الجويِّ ما الختراعاُت الحديثُة التي اأَ
ُث الهواِء اأوًل: تلوُّ

الب�سريَِّة بفعِل زيادِة  الأَن�سطِة  ِع في  ناعيِِّة والتو�سُّ ال�سِّ الثَّورِة  بدِء  الهوائيُّ منُذ  ُث  التلوُّ تََزايََد 
ى اإلى اختالِل التَّواُزِن في  بيعيَِّة، مما اأدَّ ، وزياَدِة ا�ستغالِل الموارِد الطَّ كانيِّ دلِت النُّموِّ ال�سُّ معَّ

طبقِة التروبو�سفير.
ناِته، اأوتغيُِّر ن�سبِة اأحِد  ٍة جديدٍة وغريبٍة على مكوِّ ِث الهواِء عند دخوِل مادَّ     تحُدُث عمليَُّة تلوُّ
كَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة التي تليِه. ِل ال�سَّ نات الأخرى. تاأمَّ وناِت على ح�ساب المكوِّ المكِّ

 

 

 . كُل )4-4(: م�سكالٌت بيئيٌَّة في الغالِف الجويِّ ال�سَّ
ابقِة؟ ور ال�سَّ ْح بع�َص الم�سكالت البيئيَِّة للغالِف الَجِويِّ من خالِل م�ساهداِتَك لل�سُّ 1- و�سِّ

2- ما الم�سدُر الأ�سا�ُص لجمـيـِع هذِه الم�سكالِت؟
ِث الهواِء في بيئِتَك؟ 3- ما اقتراحاُتَك للحدِّ من تلوُّ

اني رُس الثَّ مشكالُت الغالِف الَجويِّالدَّ

غاز
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هْل تعلُم اأنَّ

ِث الهواِء ثانيًا: م�سادُر تلوُّ
كَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة المجاورِة: ِل ال�سَّ        تاأمَّ

1- اأيُّ هذِه الم�ساِدِر اأكثُر تاأثيًرا في منطقِة �سكِنَك؟
2- اقترْح ُطرًقا للحدِّ ِمْن: 

       اأ   - ارتفاِع ن�سبِة غاِز ثاني اأُك�سيِد الَكربوِن في  
.                الجوِّ

     ب - و�سائِل النَّقِل المعتِمَدِة على الَوقوِد 
.               الأُحفوريِّ

3- هل ُتوجُد م�سادُر اأخرى غيُر الواردِة في
كِل؟ دلِّْل عليها باأمثلٍة.        ال�سَّ

ياراِت �سنويًا. َث الهواِء في الأردنِّ يزداُد نظًرا اإلى زيادِة اأعداِد ال�سَّ   تلوُّ

ِث الَهواِء واهُر النَّاتجُة عن تلوُّ ثالثًا: الظَّ

خانيُّ باُب الدُّ 1 - ال�سَّ
خانيُّ عندما تتفاعُل اأكا�سيُد النَّيتروجيِن مَع بخاِر الماِء في الغالِف الجويِّ  باُب الدُّ َيْحُدُث ال�سَّ
النَّيتروجيِن  اأك�سيِد  ثاني  يتفاعُل  م�ِص  ال�سَّ ِة  اأ�سعَّ النَّيتروجيِن، ومَع وجوِد  اأك�سيِد  ثاني  َنًة  ُمكوِّ
ِة الإِن�ساِن، وُت�سبُِّب  ياراِت، وتوؤثُِّر هذه الظاهرُة في �سحَّ مع الهيدروكربوناِت من عوادِم ال�سَّ

. العديَد مِن الم�سكالِت ال�سحيَِّة، مثِل اأمرا�ِص الجهاِز التَّنف�سيِّ

ِث الهواِء.  كُل )4-5(: م�سادُر تلوُّ ال�سَّ

ِث الهواِء م�سادُر تلوُّ

احتراُق الَوقود البراكيُن

ناعِة و�سائُل النَّقِل وال�سِّ

لبُة النُّفاياُت ال�سُّ

الغباُر والأتربُة

ال�ستخداماُت المنزليَُّة حرائُق الغاباِت والَمراعي

الم�سادُر الب�سريَُّة الم�سادُر الطبيعيَُّة
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والأ�سمدِة  الح�سريَِّة  المبيداِت  وا�ستخداُم  اقِة  الطَّ اُت  ومحطَّ ياراِت  ال�سَّ وعوادُم  الم�سانُع  ُتَعدُّ 
. خاِنيِّ باِب الدُّ ل ال�سَّ الكيماويَِّة ب�سكٍل وا�سٍع من اأهمِّ اأ�سباِب َت�سكُّ

ُز فيها انبعاثاٌت ُدخانيٌَّة من  وِل التي َتَتركَّ ًة في الدُّ خانيُّ في المدِن الكبيرِة، خا�سَ بـاُب الدُّ ينت�سُر ال�سَّ
ْكَل الآتَي، ثمَّ اأَِجْب عن الأ�سئلِة التي تليِه: ِل ال�سَّ رِف ذلَك تاأمَّ دٍة. ولتعُّ م�سادَر متعدِّ

. خانيُّ باُب الدُّ كُل )4-6(: ال�سَّ ال�سَّ
وَرِة؟ 1- ماذا ُت�ساِهُد في ال�سُّ

يَّاراِت؟ خاُن المنبعُث من َعواِدِم ال�سَّ 2- اأيَن َيذهُب الدُّ
؟ َكيَف؟ خانيِّ باِب الدُّ ِل ال�سَّ كُّ 3- هل لالإن�ساِن َدوٌر في َت�سَ

4- اقتِرْح ُطُرقًا للَحدِّ ِمْن َتاأثيِر ُكلٍّ مْن:
يَّاراِت.  اأ   - َعواِدِم ال�سَّ
ب - َعواِدِم الَم�ساِنـِع.
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2- الُجُزُر الحراريَُّة
هَي مناطُق ترتفُع فيها درجُة الحرارِة ب�سكٍل ُمخالٍف لما َحْولها من توزيٍعٍ في درجِة الحرارِة 

ُل المدُن ال�سخمُة جزًرا  حراريًَّة. كِّ في جميِعِِ التِّجاهاِت، وُت�سَ
باِب والُغباِر على �سكِل ُقبٍَّة تعلو المدينَة  خاِن وال�سَّ َز الدُّ ُيالِحُظ الم�سافُر من المدِن الكبيرِة َتركُّ
يِّ من الخروِجِ اإلى الأَعلى بمقداِر 20٪ تقريًبا. ي اإلى منِعِ الإِ�سعاِع الأر�سِ ؛ مما ُيوؤدِّ في الجوِّ

كَل الآتَي، ثمَّ اأَجْب عن الأَ�سِئَلِة الَّتي تليِه: ِل ال�سَّ تاأَمَّ

كُل )4-7(: جزيرٌة حراريٌَّة. ال�سَّ

ْكِل. 1- �سْف ما تراُه في ال�سَّ
وَرِة؟ خاِن الموجوِد في ال�سُّ 2- ما �َسَبُب الدُّ

ِل الُجُزِر الحراريَِّة؟ 3- ما �سبُب ت�سكُّ
اَن جزيرًة حراريًَّة، لماذا؟ 4- ُيَعدُّ و�سُط مدينِة عمَّ
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3- الأمطاُر الحام�سيَُّة 
الكربوِن،  اأُك�سيِد  ثاني  اأبرُزها:  الماِء مَع غازاٍت  ُبخاِر  تفاعِل  ِمْن  الحام�سيَُّة  الأَمطاُر  ُن  تتكوَّ
رِب  ِث مياِه ال�سُّ ي اإلى تلوُّ وثاني اأُك�سيِد الكبريِت، َوينُتُج عن هذه التَّفاعالِت اأَمطاٌر حام�سيٌَّة ُتوؤَدِّ
اهرُة في  والغاباِت وهالِك اأَ�سجاِرها، وموِت الأَ�سماِك، وتاآُكِل الُمن�ساآِت. وتحدُث هذِه الظَّ

ناعيَِّة. ع في الأن�سطِة ال�سِّ ناعيَِّة الكبرى ب�سكٍل اأكبَر، ب�سبِب التو�سُّ المدِن ال�سِّ

كَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة الَّتي تليِه: ِل ال�سَّ تاأمَّ

1- ما المق�سوُد بالمطاِر الحام�سيَِّة؟
2- اأيُّ المناطِق في الأُردنِّ اأَْكثُر ُعر�سًة لخطِر الأمطاِر الحام�سيَِّة؟

3- اقترْح حلوًل للحدِّ مَن ظاهرِة الأَمطاِر الحام�سيَِّة، ناق�ْص هذِه الحلوَل مع معلِِّمَك.

ِث الهواِء: الم�سادُر الطبيعيَُّة اأِم الم�سادُر الب�سريَُّة،     براأيك، اأَيُّها اأَكثُر خطورًة َواأَثًرا في تلوُّ
ولماذا؟

فكر

كُل )4-8(: الأمطاُر الحام�سيَُّة. ال�سَّ
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رِس أسئلُة الدَّ

ُث الهواِء. ، الُجُزُر الحراريَُّة، تلوُّ خانيُّ باُب الدُّ ا ياأتي: ال�سَّ ِحِ المق�سوَد بكل ِممَّ 1- و�سِّ
ِل الأمطاِر الحام�سيَِّة، ُثمَّ اْقَترح ُحلوًل للَحِد ِمْن هذِه الُم�ّسِكلِة. ِحِ اأَ�سباَب ت�سكَّ 2- و�سِّ

؟ وكيَف يمكُن مواَجَهُتها؟ خانيِّ باِب الدُّ 3- ما اأَ�سباُب حدوِث ال�سَّ
. ْح مدى م�ساهمِة العوامِل الطبيعيَِّة والب�سريَِّة في تدهُوِر الغالِف الجويِّ 4- و�سِّ

. 5- اذكْر اأَبرَز الم�سكالِت البيئيَِّة في الغالِف الجويَّ
ِث الهواِء. 6- ما اأهمُّ الظواهِر النَّاتجِة عن تلوُّ

ِث الهواِء. 7- اذكْر اأَهمَّ الم�سادِر الب�سريَِّة التي توؤدي اإلى تلوُّ
8- ما النتائج ال�سلبيَِّة المتوقَّعُة لم�سكلِة الأَمطاِر الحام�سيَِّة.
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؟         لماذا تحر�ُص وزارُة المياِه على اإجراء فحو�ساٍت للمياِه ب�سكٍل دائٍمٍ

ُث المائيُّ اأوًل: التلوُّ
: 1- مفهوُم التلّوِث المائيِّ

       التلُّوُث المائيُّ هو اأيُّ تغيٍُّر فيزياِئيٍّ اأو كيمياِئيٍّ في َنوعيَِّة المياِه، بحيُث يتغيَُّر لوُنُه اأوطعُمُه 
ا يوؤثُِّر �سلًبا في الكائناِت الحيَِّة، ويجعُل المياَه غيَر  اأو رائحُتُه، بطريقٍة مبا�سرٍة اأو غيِر مبا�سرٍة، ممَّ

�سالحٍة لال�ستخداِم.
ُث الِفيزياِئي مثــل َتَغيُِّر درجِة حرارِة  ــْين: الأَوُل هو التلوُّ ُث المائُي اإلى نوعيِن رئي�سَ وينق�ســم التلــوُّ
ِث بمياِه  دُد اأ�ســكاُلُه مثُل: التلوُّ ، وتتعَّ ُث الكيمياِئيُّ الميــاِه، وزياَدِة ُملوَحتِه. والنَّوُع الّثاني هو التلوُّ
راعيَِّة َجّراَء ا�ستخداِم المبيداِت  ِث الناتِج عن المخلَّفاِت الزِّ ِب النفطيِّ والتلوُّ حيِّ والت�سرُّ رِف ال�سِّ ال�سَّ

راعيَِّة. الحـ�سريَِّة والأ�سمدِة الزِّ
كَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عن الأَ�سِئلِة الَّتي تليِه: تاأّمِل ال�سَّ

ورِة. 1- �سْف ما تراُه في ال�سُّ
ِث المياِه؟ 2- هل لالإن�ساِن دوٌر في تلوُّ

ِث المائيِّ في منِطَقِتَك؟ 3- كيَف ُت�سِهُم في الحدِّ من التلوُّ

الُث رُس الثَّ التلّوُث المائيُّالدَّ

. ث المائيُّ كُل )4-9(: التلوُّ ال�سَّ
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: ِث المائيِّ 2- م�سادِر التلوُّ

. ِث المائيِّ كُل )4-10(: م�سادُر التلوُّ                                               ال�سَّ
َب ُوجهِة نظرَك. ِث من الأكثِر خطورًة اإلى الأقل خطورًة، َح�سَ 1- رتِّْب م�سادَر الَتلوُّ

ثاِت التي توؤثُِّر في المياِه في منطقِتَك؟ 2- ما اأنواُع الملوِّ
كِل؟ اذُكرها. ِث المائيِّ غيِر الواردِة في ال�سَّ 3- هل هناَك م�سادُر اأُخرى للتلوُّ

3- الآثاُر ال�سحيُّة لتلّوِث المياِه:

التي  والديداِن  والأميبيا،  التيفوئيِد،  اأمرا�ِص  مثِل:  الأَمرا�ِص  من  العديَد  المياِه  َث  تلوُّ ُي�سبُِّب 
ُث المياِه ال�ساِطِئيَِّة في ُظهوِر  ُت�سبُِّب الإ�سهالِت الناتجَة عن الإ�سابِة بالميكروباِت. و يت�سبَُّب تلوُّ
َث المياِه ِبموادَّ كيميائيٍَّة ي�سبُِّب  َفِح الجلديِّ واللتهاباِت التنف�سيَِّة واحمراِر العيِن. في حين اأن تلوُّ الطَّ

رطاَن وم�سكالٍت في الجهاِز الع�سبيِّ ووظائِف الكلى والكبِد. ال�سَّ

النُّفاياُت

و�سائل النقل مخلَّفاُت المزارِع

الروائُح الكريهِة

الم�سانُع

رِف  ال�سحيِّ مياُه ال�سَّ

ُب النّفِطالحيواناُت والنباتاُت الميِّتِة ت�سرُّ

ِث المياه الُمعالجاُت الكيميائيَُّةم�سادُر تلوُّ
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ِث م�سادِر المياِه: 4- الإجراءاُت التي يمكُن اتِّباُعها للحدِّ من تلوُّ

ا ي�ساعُد على  نبور عنَد �سكِب الماِء غيِر الَّالِزِم ِممَّ 1- الحفاُظ على المياِه، عن طريِق اإيقاِف ال�سُّ
َثِة التي تحتاُج اإلى المعالجِة. يَِّة المياِه الملوَّ تر�سيِد ا�ستهالِك المياِه ويقلُِّل من كمِّ

ٍة م�سحوُق الْغ�سِل، وموادُّ التنظيِف  اماِت، َوبخا�سَّ 2- كْن حذًرا ِمّما ُيلقى في الم�سارِف والحمَّ
هاناُت، والزيوُت، وغيُرها من اأ�سكاِل الُقمامِة. المنزليَُّة، وم�ستلزماُت النَّظافِة، والدِّ

3- عدُم الإفراِط في ا�صتعماِل المبيداِت والأ�صمدِة في حديقِة منزِلَك.
الأماكِن  في  ها  لقاوؤُ واإِ المياِه  م�سادِر  من  القريبِة  اأو  ال�سواِطِئ  من  القريبِة  الُقمامِة  تنظيُف   -4

ِة لها، وعدُم رميها في م�سادِر المياِه المختلفِة. �سَ المخ�سَّ

فولِة )اليوني�ســف( لعام 2013 اأنَّ )2000( طفٍل دوَن الخام�ســِة  مُة الأمومِة والطُّ وقْد اأَعلنْت منظَّ
يموتوَن كلَّ يوٍم نتيجَة اأَمرا�ِص الإِ�سهاِل على م�ستوى العاَلِم، منهم نحو )1800( حالِة

ِث الميــاِه  وفــاٍة ترتبــُط بتلــوُّ
ــرِف ال�ســحيِّ والّنظاَفِة  وال�سَّ
ـخـ�سـيَّـِة. لذا فاإنَّ اأكـثَر من  ال�سَّ
80٪ من الأمرا�ِص المنت�ســرِة 
َثُة  في العالِمِ �سبُبها المياُه الملوَّ
التي ي�ســرُبها الإن�ســاُن، والتي 
ثاِت  للملوِّ ِثها  تلوُّ �ســبُب  يعوُد 
والـَحــيـويَّــــة.  الكيميائيَّــِة 

ـكـَل )11-4(: انـظِر ال�سَّ

هْل تعلُم اأنَّ

. رِف ال�سحيِّ ُث المائيُّ الناتُج ِمْن �سوِء ال�سَّ كُل )4-11(: التلوُّ ال�سَّ

ُد بنق�ِص الغذاِء العالميِّ بن�سبَة 10٪ �َسنويًّا، اأْي ما يعادُل فقداَن نحِو 160  َث المياِه ُيَهدِّ تلوُّ
المجاعاِت  فاإِنَّ  ِث  التلوُّ هذا  مواجهِة  عدِم  وفي حالة  النَّظيفِة،  المياِه  من  ٍب  مكعَّ متٍر  مليار 

وعدَم ال�ستقراِر الأَمِنيِّ والحروَب �ستعمُّ العالَم.
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هْل تعلُم اأنَّ

  ثانيًا: حمايُة البيئَِة
ِة الإن�ساِن اأنَّ مفاتيَح حمايِة  حَّ ِة بالبيَئة و�سِ ماِت الأُمِم المتَّحدِة المخت�سَّ دْت العديُد من منظَّ        اأَكَّ

البيَئِة تكمُن في ثالثِة جوانَب، وهَي:
1- الت�سريعاُت البيئيَُّة

ِث م�سوؤوًل عن  رِف الم�سوؤوِل عن حدوِث التلوُّ ُث يدَفُع (، اأي َجْعِل الطَّ ومنها مبداأُ ) الملوِّ
رِر الذي اأَلَحَقُه بالبيئِة. ْفِع لقاَء ال�سَّ الدَّ

2- التربيُة البيئيُة
تهدُف التربيُة البيئيُة اإِلى تنميِة وعِي المواطنيَن بالبيئِة والم�سكالِت المتعلَِّقِة بها، وتزويِدهم 

بالمعرفِة والمهاراِت والقيِم الَّالِزَمِة لحمايِة بيَئِتهم.
3- الإدارُة البيئيَُّة الحكيَمُة

بيعيَِّة لما لها من اأثٍر في  الحدِّ من  يتمّثُل ذلَك في الإدارِة البيئيَِّة العقالنيَِّة المن�سبَطِة للمواِرِد الطَّ
. التَّدهوِر البيئيِّ

اأنَّ فرداً واحداً بيَن خم�سِة اأفراٍد في العالِم محروٌم من الماِء.
اأنَّ فرداً واحداً من فرديِن في العالِم ي�ستخدُم مياًه نقيًَّة.

�سابِة باأَمرا�ٍص من  َمٍة ن�سُفهم اأَطفاٌل، يموتوَن �سنويًّا ب�سبِب الإِ هنالك 3.4 مليوَن َن�سَ
و �ُسرِب مياٍه غيِر نظيفٍة. اأثِر ا�ستخداِم اأَ
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رِس أسئلُة الدَّ
 

، التربيُة البيئيُة. حيِّ رِف ال�سِّ ، مياُه ال�سَّ ُث المائيُّ ا ياأتي: التلوُّ ِح المق�سوَد بكلٍّ ممَّ 1- و�سِّ
ِث المياِه؟ 2- ما م�سادُر تلوُّ

3- لماذا ُتَعدُّ المياُه الملّوثُة اأكثُر اأ�سباِب الأمرا�ِص المنت�سرِة في العالِم؟
ِث م�ساِدِر المياِه. 4- ما اأهمُّ الإجراءاِت التي يمكُن اتِّباعها للحدِّ من تلوُّ

ِث المياِه.  ا مَن الأَمرا�ِص النَّاتجِة ِمْن تلوُّ ْد بع�سً 5- عدِّ
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؟ ما اأهُم المظاهِر الت�ساري�سيَِّة في الأردنِّ
، وُيعدُّ اأخف�َص بقاِع الياب�سِة قاطبًة،  ُل البحُر الميُِّت الجزَء الأو�َسَط من الغوِر الأردنيِّ يُ�سكِّ

ُه )- 423(م تحَت م�ستوى �سطِح البحِر. حيُث يبلُغ انخفا�سُ

اأوًل: الأهميَُّة القت�ساديَُّة للبحِر الميِِّت
ِه عن م�ستوى �سطِح البحِر، ومياُهُه �سديدُة الملوَحِة حيث  ينفرُد البحُر الميُِّت بميزِة انخفا�سِ
ُل الملوحِة اإِلى )370غم/لتر(، وهو ع�سرُة اأ�سعاِف الملوحِة في البحاِر والمحيطاِت،  ي�سُل معدَّ
ُل ثروًة هائلًة يمكُن ال�ستفادُة منها في مجالٍت  اإ�سافًة لكوِنِه غنيًّا بالأمالِح والمعادِن التي ُت�سكِّ
ناعة اأو في مجاِل العالِج، حيُث ُتَعدُّ مياُه البحِر الميِِّت عالًجا ناجًعا  دٍة، �سواًء في قطاِع ال�سِّ متعدِّ
باحِة فيه نظًرا لرتفاع كثافِة المياه فيه؛ ب�سبِب  للعديِد من الأمرا�ِص الجلديَِّة، اإلى جانب �سهولِة ال�سِّ

ًدا �سياحيًّا من جميِع اأنحاِء العالِم. زيادِة ن�سبِة الُملوحِة في ِمياهِه، وُيَعدُّ البحُر الميُِّت مق�سِ
تاأَّمِل الأ�سكاَل الآتيَة.

. كُل )4-12(: م�سروٌع �سياحيٌّ ال�سَّ

رُس الرابُع مشكلُة انحساِر مياِهالدَّ
البحِر الميِِّت 



46

كُل )4-14(: المالَّحاُت.  ال�ّسكُل )4-13(: م�سنُع البوتا�ِص.                           ال�سَّ
ثانيًا: انح�ساُر مياِه البحِر الميِِّت

يبدو التَّراُجُع عن م�ستوى �سطِح البحِر الميِّت منُذ عام 1960 ُمْنَتَظًما،  اإل اأَّنه زاَد بعَد عام 
بيعيَِّة المتمثِّلِة بجفاِف منطقِة البحر الميِِّت،  2000م نظًرا  اإلى تظافِر مجموعٍة من العوامِل الطَّ
للبحِر  يِة  الُمغذِّ وافِد  الرَّ المتمثِّلِة بتحويِل مياِه  الب�صريَِّة  العوامُل  وَتراجِع �صقوِط الأمطاِر. وكذلَك 
ناعِة وَيخ�سى  وال�سِّ راعِة  والزِّ رِب  ال�سُّ في  منها  لال�ستفادِة  والغربيِّ  ال�سرقيِّ  الجانبيِن:  الميِِّت من 
ِل انح�ساِرِه عام 2050م، وهذا التراُجُع ُينِذُر بحدوِث كارثٍة بيئيٍَّة يجُب  العلماُء مَن ازدياِد معدَّ

التنبُُّه اإلى اأ�سرارها.
كَل الآِتَي، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة التي تليِه: ِف الم�سكلِة انظِر ال�سَّ لتعرُّ

نواُت ال�سَّ

م�ستوى 
المياِه

كُل )4-15(: تراجع م�ستوى مياِه البحِر الميِِّت في الفترِة )1930- 2010م(. ال�سَّ
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1- كم كاَن م�ستوى مياِه البحِر الميِِّت بالنِّ�سبِة لم�ستوى �سطِح البحِر عام1930.
يادِة اأم في التَّناُق�ِص؟ ِت النَّ�سبُة في الزِّ 2- هل ا�ستمرَّ

3- كْم يبلُغ التراُجُع في م�ستوى مياِه البحر الميِِّت، بالنِّ�سبِة اإلى م�ستوى �سطِح البحِر عام 2010 
ا كاَن عليِه عاَم 1930م؟ عمَّ

4- اإِلى ماذا ي�سيُر التناق�ُص؟ وماذا تتنبَّاأُ منه؟

كَل الآتَي، ثمَّ  ِل ال�سَّ وُر الجويَُّة ذلك النح�ساَر في مياِه البحر الميِِّت. تاأمَّ ولقد اأَظهرِت ال�سُّ
اأجْب عن الأ�سئلِة الَّتي تليِه:

ُع؟ ولماذا ؟ 1- في اأيِّ جهٍة كاَن التَّراُجُ
ورِة الثَّالثِة لعام 2050م؟ ُع اأْن تكوَن م�ساحُة البحِر الميِِّت كما هَي في ال�سُّ 2- هل تتوقَّ

196020002050

كُل )4-16(: مراحُل انح�ساِر مياِه البحر الميِِّت ما بين عام )1960 وعام 2050(. ال�سَّ
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 اأّما اأهمُّ الأَ�سراِر الّناجمِة عن انح�ساِر مياِه م�ستوى �سطِح البحِر الميِِّت فتتمثَُّل في: انت�ساِر ُحفِر 
الإذابِة والَّتي تحدُث عادًة في المناطِق الَّتي تراجعْت عنها مياُه البحِر الميِِّت، وانت�ساُر النزلقاِت 
ِة والمناطِق  ي اإلى زيادِة الفرِق بيَن المناطِق المنخف�سَ ما ُيوؤَدِّ الأر�سيَِّة، ب�سبب انخفا�ِص من�سوبِه، مِّ

فوِح والمنحدراِت المحاذيِة لُه. المرتِفَعِة وزيادِة درجِة النحداِر، وعدِم ا�ستقراِر ال�سُّ

كَل الآتَي، ثمَّ اأَِجْب عّما يليه من اأ�سئلٍة. ِل ال�سَّ تاأمَّ

كُل )4-17(: منطقٌة انح�سرْت عنها مياُه البحِر الميِِّت. ال�سَّ

ورِة. 1 - �سْف ما تراه في ال�سُّ
ِل ُحَفِر الإذابِة في منطقِة البحِر الميِِّت؟ كُّ 2 - ما اأَ�سباُب ت�سَ

ثالثًا: م�سروُع ناقِل البَحريِن

     َتبنَّى الأرُدنُّ فكرَة م�ســروِع ناقِل  الَبحريِن، لإنقاِذ البحِر الميِِّت من النح�ســاِر، وتقوُم الفكرُة 
على نقِل مياِه البحِر الأحمِر اإلى البحِر الميِِّت من خالِل ناقٍل مائيٍّ يرِبُط بيَن البحِر الميِِّت والبحِر 

الأحمِر. 
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ِل النموِّ  نظــًرا اإلى ما يعانيــِه الأُردنُّ من نق�ٍص حادٍّ في المــوارِد المائيَِّة المتاحِة وارتفــاِع معدَّ
، كان ل بدَّ مــن اإِيجاِد  ــكانيِّ ال�سُّ
م�سادَر مياٍه اإِ�سافيٍَّة لتغذيِة العجِز 
وعليه  الم�ستقبليَِّة.  والحتياجاِت 
فقد ن�ســاأْت فكرُة م�ســروِع ناقِل 
ها: ِة اأهداٍف، من اأهمِّ البحريِن لعدَّ

في  المـائـيِّ  العجـِز  تغطيـُة   -  1
الأُردنِّ من خـالِل ان�ساِء محطَّاِت 

التَّحِلَيِة.
من�سـوب  علـى  المحـافظـُة   -  2
مياه البحـِر الميِِّت من النح�سـاِر 

والجفاِف.
اَقِة الَكهربائيَِّة. 3 - توليُد الطَّ

. كَل )18-4( ِل ال�سَّ ِف هذا الم�سروِع، تاأمَّ ولتعرُّ

ْر    فكِّ
 اقترْح حلوًل  للحدِّ مَن انح�ساِر مياِه م�ستوى �سطِحِ البحِر الميِِّت. ناق�ْص ذلك مَع زمالِئَك.

2012 ، يِّ  الم�سدُر: وزارُة المياِه والرِّ

كُل )4-18(: م�سروُع ناقِل البحِر الأحمِر والبحِر الميِِّت. ال�سَّ
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رِس أَسئلُة الدَّ

ِح المق�سوَد بكلٍّ مما ياأْتي: 1- و�سِّ
      ُحَفُر الإِذابِة، م�سروُع ناقِل الَبحريِن.

2- �سْف التَّغيراِت الَّتي حدَثْت للبحِر الميِِّت من حيُث: الم�ساحُة، ومن�سوُب المياِه بين عامي 
 .)2000-1960(

ْر �سَبَب انح�ساِر مياِه البحِر الميِِّت. 3- ف�سِّ
ْد الآثاَر البيِئيََّة والقت�ساِديََّة الُمَتَرتَِّبَة على انح�ساِر م�ستوى �سطِح مياِه البحِر الميِِّت. 4- حدِّ

5-  ما اأهُم اهداِف م�سروِع َناقِل البحِر الحمِر - البحِر الميِِّت.
اِت الرئي�سِة لم�سروِع ناقِل البحريِن. بـرَز المحطَّ 6-  م�ستعيًنا بال�سكل )4-18( اذكْر اأَ
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ر �سبَب هذا الإرتفاعِ. هل تالحُظ ارتفاًعا في اأ�سعاِر الموادِّ الغذائيَِّة بين فترٍة واأخرى؟ ف�سِّ
للنِّظاِم  يًا  تحدِّ ّكُل  ُي�سَ مْما  العالِم،  م�ستوى  على  الجوِع  من  �سخ�ٍص حاليًّا  ملياِر  ُقرابُة  يُعاني 
 ، العربيِّ الوطِن  دوِل  في  ًة  وخا�سّ دولٍة،  لأيِّ  والأمنيِّ  وال�سيا�سيِّ  والجتماعيِّ  القت�ساديِّ 

. لِت نموِّ انتاجِه الغذاِئيِّ ِه ال�سكانيِّ معدَّ لُت نموِّ الذي تفوُق معدَّ

اأوًل: الخ�سائ�ُص الم�ستركُة للقطاِع الزراعيِّ في الوطِن العربيِّ
1- العتماُد على مياِه الأمطاِر بن�سبِة 80٪ من م�ساحِة الأرا�سي المزروعِة.

. 2- َتدنِّي كميَِّة الإِنتاِج الَحيوانيِّ
. 3- �ساآلُة ال�ستثماِر في مجاِل القطاِع الزراعيِّ

4- �سعُف اإِدارِة الموارِد الماِئيَِّة.
راعيَِّة. راعيَِّة البداِئيَِّة و�سعُف م�ستوى الَخَدماِت الزِّ 5- ا�ستعماُل الأَ�ساليِب الزِّ

راعِة في الوطِن العربيِّ  ثانيًا : م�سكالُت الزِّ
راعيَِّة 1 - انخفا�ُص النتاجيَِّة الزِّ

ًة مقارنًة بالُم�ستوياِت العالميَِّة؛ اإْذ تبلُغ اإنتاجيَُّة  راعيَُّة في الوطِن العربيِّ منَخِف�سَ ُتَعدُّ الإِنتاجيَُّة الزِّ
نواِت )2009- لل�سَّ ٍط  ، كمتو�سِّ العربيِّ )249(كغم  الوطِن  في  القمِح  الواحِد من  ونِم  الدُّ

ط العالميِّ في نف�ِص الفترِة. 2011م(، مقابلَ )320( كغم للمتو�سِّ
يزداُد  �سنويًّا،   ٪3.6 ِل  بمعدَّ العربيِّ  الوطن  في  الغذاِء  اإِنتاُج  فيه  يزداُد  الذي  الوقت  وفي 
الَّتي ُتمثُِّل  اإلى اتِّ�ساِع الَفْجوِة الغذاِئيَِّة  ي  ل 5.8 ٪ �سنويًّا. الأمُر الذي ُيوؤدِّ ال�ستهالُك بمعدَّ

الفارَق بين الكميَِّة الُمْنَتَجِة والكميَِّة الم�ستهَلََكِة.

رُس الخامُس   مشكلُة الغذاِء فيالدَّ
الوطِن العربيِّ 
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كَل الآتَي: ِل ال�سَّ ، تاأمَّ راعّيِة في الوطِن العربيِّ ِف اأَ�سباِب انخفا�ِص الإِنتاجيَِّة الزِّ وِلتعرُّ

                              
. راعِة في الوطِن العربيِّ قاُت الزِّ كُل )4-19(: ُمعوِّ ال�سَّ

راعيَِّة 2-  انخفا�ُص ن�سبِة الأَرا�سي الزِّ
، ب�سبِب مجموعٍة من العوامِل  راعيَِّة في الوطِن العربيِّ ب�سكلٍ عامٍّ         تنخف�ُص ن�سبُة الأَرا�سي الزِّ
الغذائّي، ولكْن ما يزيُد من �سعوبِة  يـاِت الإنتاِج  ُيوؤثُِّر �سلًبا في كمِّ الطبيعيَِّة والـب�سـريَِّة، مّما 
اأُْح�سَن ا�ستغالل  هذِه  راعِة غيُر م�ستغلٍَّة، فاإذا  الو�سِع اأنَّ هناَك م�ساحاٍت وا�سعًة �سالـحًة للزِّ
راعِة فاإنَّ هذا يعطي قدرًة على م�ساعفِة الإِنتاِج و�سدِّ جزٍء كبيٍر  الحِة للزِّ الأرا�سي المهملِة ال�سَّ

من الَفجوِة الغذائيِة.
كَل الآتَي، ثمَّ اأَِجْب عْن الأ�سئلِة الَّتي تليِه: ِل ال�سَّ         تاأمَّ

 

وِل العربيَِّة والعالِم عاَم 2011م. كُل )4-20(: النِّ�سُب المئويَُّة لالأرا�سي الزراعيَِّة من الم�ساحِة الُكلِّيَِّة في الدُّ ال�سَّ

العالم
الدول العربية

جيبوتي
�سلطنة عمان
موريتانيا
الكويت
ليبيا
ال�سعودية
ال�سومال
قطر
المارات
اليمن
الأردن

الجزائر
م�سر
العراق
البحرين
ال�سودان
فل�سطين
المغرب
لبنان
�سوريا
تون�ص

راعيِة في الوطِن العربيِّ اأ�سباُب انخفا�ِص الإِنتاجيَِّة الزِّ

قاُت الطبيعيُة قاُت التكنولوجيُةالمعوِّ المعوِّ

ٌة بم�ستلزماِت قاٌت خا�سّ معوِّ
 الإِنتاج الزراعّي

يِف  الرِّ الهجــرُة مــن 
اإِلى المدينِة

العمرانيُّ على  الزحــُف 
الأرا�سي الزراعّيِة

ٌة باأ�ساليِب قاٌت خا�سّ معوِّ
 الريِّ الحديثِة

ٌة بالطراِئِق قاٌت خا�سّ معوِّ
 التقنيِة لالإِنتاِج

ماِل على زحُف الرِّ
راعية  الأرا�سي الزِّ

تعاقُب �سنواِت الجفاِف

قاُت الإِداريُّة المعوِّ

ال�سيا�ساُت الحكومّيُة

ال�سيا�ساُت ال�سعرّيُة
والتَّ�سويقيُة

قاُت الجتماعيَُّة المعوِّ

ياِت  انخفا�ُص كمِّ
الأمطاِر وتذبُذبها

5 01015202530٪   35
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وُل العربيَُّة التي َتِقلُّ ن�سبُة اأرا�سيها المزروعِة عن 5٪ من ُمجَمِل م�ساحِتها؟ 1- ما الدُّ
؟ وِل العربيَِّة التي تزيُد فيها ن�سبُة اأَرا�سيها المزروعِة عن الم�ستوى العالميٍّ 2- اأيُّ الدُّ

؟ 3- كْم تبلُغ ن�سبُة الأرا�سي المزروعِة في الأردنِّ

3 - عدُم الكتفاِء الذاتيِّ
ولِة على تاأميِن حاجاِتها من الغذاِء بالعتماِد على مواِردها  : باأنه قدرُة الدَّ اتيُّ ف الكتفاُء الذَّ ُيَعرَّ
بالكتفاِء  تتعلَُّق  م�سكالٍت  تعاني  العربيِّ  الوطِن  ُدَوَل  فاإنَّ  المفهوِم  هذا  ظلِّ  وفي  ِة،  الخا�سَّ
ِل  َلِع الغذاِئيَِّة. تاأمَّ لِت الكتفاِء الذاتّي لمجموعٍة ِمَن ال�سِّ ُح الجدوُل الآتي معدَّ . يو�سِّ الذاتيِّ

الجدوَل الآتَي، ثمَّ اأَجْب عن الأ�سئلِة الَّتي تليِه:
. اتيِّ لمجموعاِت المنتجاِت الغذائيَِّة الرئي�سِة في الوطِن العربيِّ )٪ ( لُت الكتفاِء الذَّ الَجدوُل )4-1(: ُمعدَّ

2011م ٪2010م٪2009م٪املنتجاُت الغذائيُة
ال�سكر )مكرر(
الزيوت النباتية

الحبوب والدقيق 
اللُّحوم البي�ساء

الألبان ومنتجاتها
اللحوم الحمراء

البي�ص
الخ�سراوات

الأَ�سماك

29.4
30.8
52.4
65.9
75.2
83.3
94.4

102.2
105.7

31.1
32.8
44.6
67.1
81.0
83.3
94.9

102.1
102.1

29.6
30

47.3
70.1
75.7
83.6
96.9

102.9
102.8

؟ اتيِّ ا ِمَن الكتفاِء الذَّ وُل العربيَُّة فائ�سً قْت فيها الدُّ 1- اذكِر الموادَّ الغذاِئيََّة الَّتي حقَّ
2- ما المحا�سيُل الَّتي تقلُّ فيه ن�سبُة الكتفاِء الذاتيِّ عن 50٪؟

َـِّة بيـَن عاميِّ  يـوِت الـنَّـبـاتـي لِت الكتفاِء الذاتيِّ لـمـح�سـوَلي: الـُحـبـوِب والـزُّ 3- قارْن بيَن ُمَعدَّ
       2009 و 2011م .

راعيَِّة العربيَِّة2011م0 نويُّ لالح�ساءاِت الزِّ راعيَِّة، الكتاُب ال�سَّ َمِة العربيَِّة للتَّنميِة الزِّ    تقديراُت المنظَّ
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راعِة في الوطِن العربيِّ  راِعيَِّة الم�ستغلََّة ِمْن ُمجَمِل الأَرا�سي ال�سالحِة للزِّ     ن�سبَة الأرا�سي الزِّ
25.8٪ فقط.

ثالثًا: حلوٌل مقترحة لحلِّ م�سكلِة الغذاِء في الوطِن العربيِّ
كانيَِّة بما ياأتي: ياَدِة ال�سُّ راعِة في الوطِن العربيِّ لمواكبِة الزِّ يمكُن تنميُة الزِّ

راعِة. 1- تطويُر العمِل العربيِّ الم�ستَرِك في قطاِع الزِّ
2- تطويُر قطاِع المراعي وتح�سيِن اإنتاج الأَعالِف.

3- تطويُر قطاِع الثَّروِة الحيوانيَِّة.
. يِّ المائيِّ راعيَِّة، وتح�سيِن اأَنظمِة الرَّ 4- توجيُه راأ�ِص الماِل العربيِّ لال�ستثماِر في م�ساريِع التَّنِمَيِة الزِّ

رابًعا: الو�سُع الغذائيُّ في الأُردِن
انَخَف�َص ن�سيُب الفرِد من الأَرا�سي المزروعِة في الأُردنِّ من اأربعِة دونماٍت عام 1953 اإِلى 
ارتفَع من )29( كغم عام  الُم�ستوَرِد  القمِح  الفرِد من  ن�سيَب  اأَنَّ  بٍع 1994. كما  مرَّ متٍر   800
َلِع الغذائيَِّة من )11(  1953 اإلى 180 كغم عام 1994. في حين ارتفَع العجُز التِّجاريُّ من ال�سِّ

هْل تعلُم اأنَّ

ا�ساِت. �سَّ يِّ بالرَّ كُل )4-21(: نظاُم الرَّ ال�سَّ
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مليونًا عاَم 1953 اإِلى 95 مليوَن ديناٍر عام 1994. لذا ُيَعدُّ المجتمُع الأردنيُّ من المجتمعاِت 
. ال�ستهالكـيَّـِة، ويفوُق فـيـه ال�ستهـالُك الُكلِّيُّ عن الناتِج المحليِّ

1- ما �سبُب انخفا�ِص ن�سيِب الفرِد مَن الأرا�سي المزروعِة.
. 2- كيَف يوؤّثُر النموُّ ال�سكانيُّ ال�سريُع في الأمِن الغذائيِّ

. 3- اقترْح مجموعًة مَن الإجراءاِت لالإ�سهاِم في تحقيِق الأمِن الغذائيِّ في الأردنِّ
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ِح المق�سوَد بالمفاهيِم والم�سطلحاِت الآتيَة: 1- و�سِّ
راعيَُّة اتيُّ              ب- الأمُن الغذائيُّ        جـ- الإنتاجيَُّة الزِّ        اأ  - الكتفاُء الذَّ

ا ياأتي: ر ُكالًّ ممَّ 2- ف�سِّ
. راعيِّ والحيوانيِّ اأ   - ل توَجُد دولٌة في العالِم ُتنِتُج جميع اأَنواِع الإنتاِج الزِّ

ِل 3.6٪ �سنويًّا، في حـين يـزداُد ال�ستـهـالُك ب- يزداُد اإنتاُج الغذاِء في الوطِن العربيِّ بمعدَّ
ِل 5.8٪ �سنويَّا.          بمعدَّ

ونـِم الواحِد من القـمِح في الوطِن العربـيِّ 249 كغم، في حـيـن تبلُغ جـ- تـبلُغ اإنتاجـيَّـُة الـدُّ
        320 كغم عالميًّا.

. اتيَّ َق فيها الوطُن العربيُّ الكتفاَء الذَّ 3-  ما اأهمُّ المنتجاِت الغذائيِة التي حقَّ
. 4- اذكر مجموعًة مَن المقترحاِت لكلِّ م�سكلِة الغذاِء في الوطن العربيِّ

رِس أسئلُة الدَّ
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َدِة النَّظيفِة؟ اقِة المتجدِّ            لماذا تلجاأُ دوُل العالِم َتدريجيًّا اإلى ا�ستخداِمِ م�سادِر الطَّ
اِغُل، وَتعني: القدرُة على بذِل �سغٍل اأو  اقُة مو�سَع اهتماِمِ الب�سريَِّة و�ُسْغِلها ال�سَّ ُل الطَّ          تُ�سكِّ
ياِح طاقٌة يمكُن ال�ستفادُة منها، وذلك باإِدارة طاحونِة هواٍء َفـُتـْنـِتـُج عماًل، كما  عمٍل ما. فمثاًل للرِّ

ائراِت وغيرها. كاِت ال�سيَّاراِت والطَّ اأنَّ للَوقوِد الأَحفوريِّ طاقٌة  ُت�ستغلُّ لإِدارِة محرِّ

الم�ساِدِر  اَقِة من  الطَّ احتياجاِتها من  تاأْميِن  الدولِة وب�سكٍل م�ستمرٍّ على  قدرُة  يعني   : الّطاقيِّ الأمن 
المختلَفِة.

اقُة اأوًل: الطَّ
الفحُم(،   ، الطبيعيُّ الغاُز  )النفُط،  الأحفوريُة  اقُة  الطَّ اأبرُزها  دٌة،  متعدِّ واأ�سكاٌل  اقِة م�ساِدُر  للطَّ
والطاقُة  الَجوفيَُّة(،  )الحرارُة  الحراريَُّة  والطاقُة  والَجْزُر(،  ياُح،المدُّ  )الرِّ الميكانيكيَُّة  والطاقُة 
اأِم  لميَِّة  ال�سِّ لال�ستخداماِت  اأكانْت  �سواٌء  النَّوِويَُّة،  اقُة  والطَّ م�سيَُّة(،  ال�سَّ خاناُت  )ال�سَّ م�سيَُّة  ال�سَّ

ْكَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة الَّتي تليِه: ِف م�سادِر الطاََّقِة، انظِر ال�سَّ الع�سكريَِّة. ولتعرُّ

ادُس رُس السَّ اقِة في الوطِن الدَّ الطَّ
العربيِّ

َدِة َدُةالم�سادُر غيُر المتجدِّ الم�سادُر المتجدِّ
البترول

الفحُم الحجريُّ

الغاُز الطبيعيُّ
الطاقُة النوويَُّة

م�ُص ال�سَّ

ياح جوُف الأر�صالرِّ

المياُه
بقايا النباتاِت

ومخلفاِت الحيواناِت

اقِة. كُل )4-23(: م�سادُر الطَّ ال�سَّ
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هْل تعلُم اأنَّ

اقِة على الإِن�ساِن والبيَئِة؟ وملاذا؟ 1- ما اأَْخَطُر اأَ�سكاِل الطَّ
اقةِ ا�ستخداًما يف الأردن؟ 2- ما اأكرُث م�سادِر الطَّ

اتَّخذِت الأَُمُم المتحدُة �سعاًرا لها عام 2010م هو )الطاقُة من اأجِل م�ستقبٍل ُم�ْسَتَدامٍ ( واأ�سارْت 
نويِّ لنف�ِص العامِ اأنَّ هناَك اأكثُر من )1.4( ملياِر �سخ�ٍص على م�ستوى العالِم ل  في تقريِرها ال�سَّ

ٍع. يح�سلوَن على كهرباٍء، ويح�سُل ملياُر �سخ�ٍص اآخٍر على الكهرباِء بـ�سكٍل متقطِّ

اقِة في الوطِن العربيِّ ثانيًا: م�سادُر الطَّ
1 - النِّفُط

ا ملحوظًا �سواء اأكان على الم�ستوى العربيِّ اأم على الم�ستوى  �سهَد انتاج احتياطيُّ النِّفِط الخام ِنموًّ
َل  عِ في عمليَِّة ال�ستك�ساِف والتَّنقيِب، حيُث �سكَّ ِر الّتكنولوجيِّ والتو�سُّ ، نظًرا اإلى التَّطوُّ العالميِّ
. وهناَك خم�ُص دوٍل عربيٍَّة وهي: ال�سعوديُة، والعراُق،  61.2٪ من الحتياطيِّ النفطيِّ العالميِّ

. والماراُت، الكويُت، وليبيا تملُك اأَكثَر ِمْن 95.3٪ من احتياطيِّ النفِط العربيِّ
ِل ال�ّسكَل الآتَي. اَقِة، تاأمَّ َرِة والُمْنِتَجِة للطَّ دِّ ِف الدوِل العربيَِّة الُم�سَ ولتعرُّ

اقِة لعاِم 2012م. وِل العربيَِّة اإلى ثالِث جمموعاٍت من منظوِر الطَّ ْكُل )4-24(: توزيُع الدُّ ال�سَّ

الدول املصدرة للطاقة

الدول املنتجة واملستوردة للطاقة

بيانات غير متوفرة

الدول املستوردة للطاقة
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2- الغاز الطبيعيُّ
للغاِز  العالميِّ  الإحتياِط  اإِجماليِّ  من   ٪28.8 بيعيِّ  الطَّ الغاِز  من  العربيَِّة  الأقطاِر  احتياُط  ُر  ُيقدَّ
ُر بـ ) 117 مليار م 3(  بيعيِّ الذي ُيقدَّ وِل العربيَِّة اإِنتاجًا للغاِز الطَّ ، وُتَعدُّ دولُة قطٍر اأَكثَر الدُّ بيعيِّ الطَّ

ُر انتاُجها بـ )99 مليار م3( �سنويًّا. عوديَُّة حيُث تاأتي في المرَتبِة الثَّانيِة وُيَقدَّ �سنويًّا، ثمَّ ال�سُّ

اَقِة للقطاعاِت المختلَفِة؟ ناق�ْص ذلَك مَع زمالِئَك. بيعيِّ كم�سدٍر للطَّ ما اأبرُز مزايا ا�ستخداِم الغاِز الطَّ

ُل  اَقِة، وي�سكِّ للطَّ العربيَِّة  الأَقطاِر  ا�ستهالِك  اإِجمايلِّ  بيعيُّ )96٪( من  الطَّ النفُط والغاُز  ُل  ُي�سكِّ
اَقِة. الفحُم ما ن�سبته 1.15٪ من ا�ستهالِك الطَّ

ِل ال�سكَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عن الأَ�سئلِة الَّتي تليِه: اقِة، تاأَمَّ وِل العربيَِّة للطَّ للِة على ا�ستهالِك الدُّ وللدَّ

اقِة  لعام 2012م. َب ا�ستهالِك الطَّ وِل العربيَِّة َح�سَ كُل )4-25(: ت�سنيُف الدُّ ال�سَّ

الدول التي استهلكت أكثر من ٣٥ مليون طن

الدول التي استهلكت بني ١٥-٣٥ مليون طن

بيانات غير متوفرة

الدول التي استهلكت  اقل من ١٥ مليون طن

ْر    فكِّ
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وَل العربيََّة الَّتي َت�ستهلُك  اأكثَر من 35 مليوِن َطنٍّ �سنِويًّا. 1- اذكِر الدُّ
وُل العربيَُّة الَّتي َت�ستهلُك  اأقلَّ من 15 مليوِن َطنٍّ �سنِويًّا ؟ 2- ما الدُّ

اقِة في الأردنِّ ثالثًا: م�سكالُت الطَّ
اقِة،   عوبِة، ب�سبِب افتقاِرِه اإلى م�ساِدَر محليٍَّة للطَّ يًا بالَغ ال�سُّ اقِة في الأردنِّ تحدِّ ُل قطاُع الطَّ كِّ        ي�سَ
اِتِه القت�ساديَِّة والجتماعيَِّة والِخْدِميَِّة  �سَ اقِة لبناء ُموؤَ�سَّ ياٍت كبيرٍة من الطَّ اإِلى كمِّ في ظلِّ احتياِجِه 
 ، اَقِة في الأردنِّ التزايُد ال�سكانيُّ ، ومّما �ساَهَم في تعاُظم ُم�سكلِة الطَّ الَّتي ما زالْت في مرحلِة الُنُموِّ
البديَلِة لتحقيِق  اَقِة  ِع في مياديِن الطَّ التَّو�سُّ ُبدَّ من  النفطيَِّة عالميًّا. لذا ل  اِت  وارتفاُع �سعِر الم�ستقَّ

. الأمن الطاقيِّ

ْكَل الآتَي: ثمَّ اأَجْب عن الأَ�سئلِة الَّتي تليِه: ِل ال�سَّ  تاأمَّ

ْكُل )4-26(: النِّ�سبُة المئويَُّة للتَّوزيِع القطاعيِّ ل�ستهالك الطاَقِة في الأُردنِّ بين عامي ) 2008 - 2012م(. ال�سَّ

؟ اقِة في الأردنِّ 1 - ما القطاُع الأكثُر ا�ستهالًكا للطَّ
؟ اقِة في الأردنِّ ُر ن�سبُة ا�ستهالِك قطاِع النَّقِل من الطَّ 2 - كْم ُتَقدَّ

ناعِة. اقِة في الأردنِّ ما بين عامي )2008م - 2012م( في قطاِع ال�سِّ 3 - قارْن بين ا�ستهالِك الطَّ
اقِة لقطاِع النَّقِل ما بين عامي )2008م - 2012م(؟ 4 - ما اأَ�سباُب ارتفاِع ا�ستهالِك الطَّ

اقِة والثروِة المعدنيَِّة، 2012م. ، وزارُة الطَّ الم�سدر:  التقريُر ال�سنويُّ
واِرعِ. اأُخرى: ت�سمُل القطاَع التِّجاريَّ والقطاَع الزراعيَّ واإنارَة ال�سَّ

 استهالك الطاقة لعام ٢٠١٢

 استهالك الطاقة لعام ٢٠٠٨
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يًا لكثيٍر من  ُل تحدِّ اقِة باأ�سعاٍر معقولٍة، ُت�سكِّ    �سماَن المحافظِة على امداداٍت كافيٍة من الطَّ
الحكوماِت في العالمِ.

ِة اآ�سيا ل يمكُنهم الح�سوَل على الكهرباء.    هناِلَك 387 مليوَن ن�سمٍة في قارَّ

ِل ال�سكل الآتي، ثمَّ اجْب عن الأ�سئلِة الَّتي تليه: تاأمَّ

كُل )4-27(: بع�ص م�ساريع الطاقة البديلة. ال�سَّ

اقِة؟و�سح ذلك. ِع في ا�ستخداِم اأَ�سكاِل هذه الطَّ 1 - هل الموقُع الُجغرافيُّ لالأُردنِّ ُي�ساعُد على التو�سُّ
اقِة البديلِة  في الأردنِّ ُم�ْستْقَباًل. 2 - اأَعِط اأَمثلًة على ا�ستخداِم الطَّ

هْل تعلُم اأنَّ
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يِتيُّ في الأردنِّ ْخُر الزَّ رابًعا: ال�سَّ
ْلبٍة على �سكِل ُحبيباٍت ناعمٍة  ويٍَّة �سُ :  هو �سخٌر ر�سوبيٌّ يحتوي على موادَّ ُع�سْ يِتيُّ خُر الزَّ        ال�سَّ
كافيًة  غِط  وال�سَّ الَحرارِة  عوامُل  تكْن  ولم  التَّقطيِر،  اأَو  لالحتراِق  قابلٍة   ، ُبنِّيٍّ اأو  اأَ�سوَد  لوٍن  ذاِت 

لتحويِلِه اإِلى ِنْفٍط. ويحتوي على ما ن�سبُتُه 10٪ نفط  و5٪ غاٍز. لذا ُيمكُن ا�ستخداُمُه م�سدًرا
دِة. ناعاِت المتعدِّ اَقِة الكهربائيَِّة وال�سِّ ا�ستراتيجيًّا لتوليِد الطَّ

يِتيِّ  خِر الزَّ ، فاإنَّ احتياطاِت الأردنِّ من مخزوناِت ال�سَّ اقِة العالميِّ َب تقديراِت مجل�ِص الطَّ وَح�سَ
، مما يجعُل الأردنَّ ثانَي اأَغنى دولٍة باحتياطاِته بعَد كندا. بيَن )60-70( ملياِر طنٍّ

ِل ال�سكَل الآتَي، ثمَّ اأَجْب عّما يليه من اأ�سئلٍة: تاأمَّ

. يتيِّ في الأردنِّ خِر الزَّ ْكُل )4-28(: اأهمُّ اأماكِن وجوِد ال�سَّ                                             ال�سَّ

. يتيُّ في الأردنِّ ْخُر الزَّ 1- اذكْر اأربعَة اأماكَن يوَجُد فيها ال�سَّ
؟ يتيِّ في حالِة ا�ستغالِلِه في الأردنِّ ْخِر الزَّ 2- ما ال�ستخداماُت ال�ستراتيجيَُّة لل�سَّ
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رِس أسئلُة الدَّ

ِح المق�سوَد بُكلٍّ مّما ياأتي: 1- و�سِّ
اقُة. اقيُّ .                 جـ - الطَّ .            ب - الأمُن الطَّ يتيُّ خُر الزَّ اأ   - ال�سَّ

دِة مْن حيُث: اقِة غيِر الُمَتَجدِّ َدِة والطَّ اَقِة المتجدِّ 2- قارْن بيَن الطَّ
اأ   - الديمومُة

ب- التاأثيُر في البيئِة.
ْر ما ياأتي: 3- ف�سِّ

. اَقِة في الأردنِّ ا للطَّ خُر الزيتيُّ م�سدراً ا�ستراتيجيًّا ُمِهمًّ اأ   - ُيَعدُّ ال�سَّ
عوبِة. يًا بالَغ ال�سُّ اقِة في الأردنِّ في العقِد الأخيِر تحدِّ َل قطاُع الطَّ ب- �َسكَّ

خُر  ْد على خريطِة الأردنِّ اأهمَّ خم�ِص مناطَق ُيوجُد فيها ال�سَّ كِل )4-28( ثم حدِّ 4 - ا�ستعْن بال�سَّ
. يتيُّ         الزَّ

5 - عيِّْن على خريطِة الوطِن العربِّي ما َياأتي:
َرَة للِّنفِط. وَل العربيََّة الُم�سدِّ اأ   - الدُّ

اقِة. ب-الدوَل العربيََّة الأكثَر ا�ستهالًكا للطَّ

كُل )4-29(: خريطة الوطن العربي. ال�سَّ
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باُب  ، ال�سَّ اِتيُّ ، الكتفاُء الذَّ ، الأَمـُن الِغذائـيُّ يتيُّ ـخُر الزَّ ِح الَمـق�سوَد بكلٍّ مّما يـاأتي: ال�سَّ 1- و�سِّ
راعيَُّة. اَقِة، الإِنتاجيَُّة الزِّ ، الماّلحاُت، اأمُن الطَّ ُث الماِئيُّ ، الجُزُر الحراريَُّة، التلوُّ خاِنيُّ       الدُّ

ا ياأتي. ُح العالقَة بيَن كلٍّ ِممَّ 2- َكّوْن تعميماٍت ُتو�سِّ
ياراِت والأَمطاُر الحام�سيَُّة. اأ   -  اأَعداُد ال�سَّ

َدِة. اَقِة المتجدِّ ُه العالِم نحَو ا�ستخداِم الطَّ ُث الجويُّ وتوجُّ ب- التلوُّ
كانيَُّة وتوافُر الِغذاِء. يادُة ال�سُّ جـ- الزِّ

. ُث المائيُّ  د - الإِفراُط في ا�صتعماِل المبيداِت والأ�صمدِة والتلوُّ
ناعيَُّة.  هـ- انح�ساُر مياِه البحِر الميِِّت وال�ستخداماُت ال�سِّ

ْر العباراِت الآتيَة: 3- ف�سِّ
ـُُه 80٪ تقـريًبا من م�ساحِة الأَرا�سي َدُة على الأمطاِر ما ن�سبـت ـِ راعـُة المـعَتـم ُل الزِّ اأ  -  ُت�سـكِّ

.         المزروعِة في الوطِن العربيِّ
فولِة اإِلى وفاِة  )1800( طفٍل يوميًّا ب�سبِب مـر�ِص الإِ�سـهـاِل   مُة الأُموَمِة والطُّ ب- ت�سيُر منظَّ

         على م�ستوى العالِم.
. يتيُّ ثروًة َوطنيًَّة كبيرًة في الأُردنِّ ْخُر الزَّ جـ- ُيعدُّ ال�سَّ

ْخَمِة. خانيُّ ب�سكٍل كبيٍر في المدِن ال�سَّ باُب الدُّ د  -  ينت�سُر ال�سَّ
راِعيِّ العامَل الرئي�َص في المحافظـِة عـلى الغالِف  و -  ُتمـثِّـُل الإدارُة الُم�ستَدامُة لـلـقطاِع الزِّ

        الحيويِّ من التَّدهُوِر.
ُن العديُد من حِفر الإذابِة في المناطِق القريبِة من البحِر الميِِّت. هـ - تتكوَّ

باحِة في مياِه الَبْحِر الميِِّت. ز  - ت�سهُل ال�سِّ
؟ راعِة في الوطِن العربيِّ 4 - كيَف ُيمكُن تنميُة الزِّ

5 - بيِّْن دوَر م�سروِع ناقِل الَبحريِن في حمايِة البحِر الميِِّت من خطِر النح�ساِر.

أسئلُة الَوْحَدِة
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َب الجدوِل الآتي: وَل العربيََّة َح�سَ كلِ )4-24(، ثمَّ �سنِِّف الدُّ 6 - ا�ستعْن بال�سَّ

اقِة رُة للطَّ وُل الُم�سدِّ اقِةالدُّ وُل الُمْنِتَجُة والُم�ْستَْوِرَدُة للطَّ اقِةالدُّ َوُل الم�ستوِرَدُة للطَّ الدُّ

...................... -1

...................... -2

...................... -3

...................... -1

...................... -2

...................... -3

...................... -1

...................... -2

...................... -3

7 - اأكمِل الخريطَة الذهنيَّة الآتيَة:

كـِل، وا�سـتـنـتـْج مـَع اأفـراِد 8- ا�سـتـعـن بال�سَّ
ِث الـهـواِء            مجموعِتَك اأثـَر كـلٍّ مـن تـلـوُّ

          والـمـاِء في �سحِة الإِن�ساِن.

م�سكالُت  الِغالِف الَحيَويِّ

ِة ِث على ال�سحَّ تاأثيراُت التلوُّ
تلوث الهواءتلوث الماء

تلوث التربة
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التَّقويُم الذاتيُّ

المعاييِر  َوْفَق  الآتيِة،  المهاراِت  ُمماَر�َسِة  قادًرا على  �ستكوُن   ، الجويِّ الغالِف  بعَد درا�سِة َوحدِة 
ْع اإ�سارًة في المربَِّع الذي ينا�سُب اأداَءَك ِلُكلٍّ ِمْنها. المدرجِة في الجدوِل، �سَ

�سعيٌفمقبوٌل جيٌِّدممتاٌزعنا�رصُالأداِءالرقم

1. ُد دوَر الإِن�ساِن في م�سكالِت الغالِف الجويِّ اأُحدِّ

2. اأَقترُح حلوًل للحدِّ من م�سكالِت تدهوِر الغالِف الحيويِّ

3. ُد م�سكالِت الغذاِء في الوطِن العربيِّ اأُحدِّ

4. ِث المائيِّ اأدرُك م�سادَر التلوُّ

ثــاِت الأكثَر تاأثيــًرا في الغــالِف الجويِّ في 5 ُد الملوِّ اأحــدِّ
. الأردنِّ

اَقِة.6 ياِت التي ُتواِجُه الأُردنَّ في مجاِل الطَّ اأُدرُك التحدِّ

ِث الغالِف 7 ياراِت والم�سانِع في تلوُّ اأدرُك دوَر كلٍّ من ال�سِّ
. الجويِّ

8. اأقترُح حلوًل لم�سكالِت تدهوِر الغالِف الجويِّ

ِث الَهواِء.9 ِة تلوُّ اأدرُك دوَر الغاباِت في التَّخفيف من ِحدَّ

10. اأَقترُح حلوًل لم�سكالِت الِغذاِء في الوطِن العربيِّ

اأُدِرُك الأَهميََّة البيئيََّة في المحافظِة على مياِه البحِر الميِِّت11
من النح�ساِر.

ُر دوَر الحكومِة الأردنيَِّة في محاولِة اإِنقاِذ البحِر الميِِّت 12 اأقدِّ
من النح�ساِر.





َتمَّ ِبَحْمِد اهلِل َتعالى
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