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 حني ( 570اخلطوط العريضة حملاضرات مقرر علم البيئة والتلوث  )

 (األوىل)احملاضرة 

 يئةالعالقة بني االنسان والب

يمثل الوسط البيئي الذي نعيش به اآلن محصلة التغيرات البيئية المستمرة   
لى ما شاء اهلل سبحانه وتعالى . منذ أن خلق اهلل األرض وما فيها من مخلوقات وا 

 ونجد هذه العالقة مرت بالمراحل التالية:

 املرحلة األوىل : -1 
 متفرقة.عاش االنسان في هذه المرحلة على شكل جماعات صغيرة  •

استخدم االنسان األيدي والحجارة والهراوات لقتل الحيوانات ولذا لم يؤثر  •

 على التوازن البيئي.

أكتسب اإلنسان الخبرة في تحسين ظروف حياته )تحسين أدوات الصيد,  •

 استخدام النار(.

 

 املرحلة الثانية: -2

 تدجين الحيوانات(. -بداية المرحلة الزراعية )زرع النباتات •

ام حيوانات الجر األليفة في الحراثة وزرع الحبوب واستصالح استخد •

 األراضي.

ظهور نظم اجتماعية واقتصادية في القرى الزراعية مما أدى الى زيادة  •

 السكان وظهور المدن.

 



 املرحلة الثالثة: -3
تشييد المصانع في  -1790-1750مرحلة الثورة الصناعية األولى ) •

 بريطانيا(.

 م(.1763ارية )اختراع اآللة البخ •

 استخدام وسائل النقل )القطارات والسفن التجارية والطائرات(. •

 استخدام السماد الكيماوي والمبيدات الحشرية في االنتاج الزراعي. •

 هجرة الناس من القرى الى المدن. •

ظهور المشكالت البيئية واالقتصادية واالجتماعية قضت على أعداد هائلة  •

 من السكان.

 املرحلة الرابعة: -4 

ثورة الحاسبات  -هي المرحلة التي نعيش بها )الثورة الصناعية الثانية •

 اإللكترونية(.

 -الطاقة النووية –االتصاالت  –تقدم العلوم والتكنولوجيا ) الفضاء الخارجي  •

 الطاقة الشمسية(.

 ظهور مشكلة التلوث البيئي واستنزاف مصادر الثروة. •

  

 دت الى تفاقم المشكالت البيئية ما يلي :من أهم األسباب التي أ

 زيادة سكان العالم وخصوصاً في دول العالم النامي. •

 استنزاف مصادر الثروة الطبيعية. •

 التقدم الصناعي وتراكم السموم في السالسل الغذائية. •

 التوسع في استعمال األسمدة الكيماوية والمبيدات. •

 حوادث التلوث )تحكم ناقالت البترول(. •

 في التخطيط أو سيادة التخطيط العشوائي. النقص •



  

 من أهم أهداف المحافظة على البيئة وصيانتها ما يلي :

 تقليل استنزاف الموارد الطبيعية. •

 معالجة التلوث الناتج عن أنشطة االنسان. •

 المحافظة على الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض. •

 .توعية المواطن بأهمية حماية البيئة  •

 تبادل المعلومات والخبرات مع جميع الدول. •

 استعمال مصادر بديلة للطاقة. •

 استعمال مواد كيماوية تتحلل بسهولة في البيئة وال تتراكم فيها. •

 اعتماد أساليب التخطيط في جميع األنشطة البشرية. •
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